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 פרויקטים בע"מ   נתיב ש. גר
 חברה ה שם

                      

 10משהב"ש מהדורה   
 02.11.2021תאריך עדכון:    

 נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 H3 :מדגם דירה  

  
 8 : מס'דירה  

  
 3 : מס' קומה 

  
 5 בניין מס': 

  

 2 מתחם: 
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 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   : 2סעיף               

 .יהוחנ  סןח ן, מבבניי מיקום הדירה  : 3סעיף                
 אור הדירה. ית   : 4סעיף               
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה או המוצמדים פרוט שטחים נוספים   : 6סעיף               
 (. ג-)א סטיות קבילות  : 7סעיף               

 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   : 8סעיף                
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.   : 9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6) של כל קומההבניין, הקומות ויעודה  אור י ת   :1סעיף                
 . (2.1-2.19בניין והגמר )י הר ומח   :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. י ת   :3סעיף                

 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 הצמודים לה.  ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ורחצה )  ארונות מטבח  : 3.3סעיף 
 . היסבית כ מתקן לתלי  : 3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה   : 3.5סעיף          
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   : 3.6סעיף          
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   : 3.7סעיף          

 (. 4.1-4.9) הבדירמתקני קירור/חימום    :4סעיף 
 . (5.1-5.3בדירה, במחסן )סידורי כיבוי אש ובטיחות    :5 סעיף
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  : 6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש )  : 6.2סעיף   

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3ז )מערכות ג  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5וי אש )כיבלם ידוריס  : 7.2סעיף   
 חניה.   תפי ץ במרולאוורור מא   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות   : 7.6סעיף   
 וספות. משותפות נ מתקנים ומערכות   : 7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7ת )ישתתכות  חיבור המבנה למער  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  : 9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3סעיף   
 המשותף הצמוד לדירה. חלק ברכוש שיעורו של ה  : 9.4סעיף   
 הבית.    החלטות בדבר ניהוללת בק  יסדר : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 המשותף.   מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית נספח א' 

 . הערות כלליות פח ב' סנ
 ים. כוייז ת בלאונספח ג'   ט
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 חדרים  3 מס' חדרים:  נתיב מודיעין מורשת  שם האתר: 

 H3 : מדגםדירה   

 8 דירה מס':   

 3 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 5 ין מס': יבנ   

 2 : ס'מ מתחם   

 

 כר" "מפרט מ

 1974  – ד התשל" )דירות(,    ק המכר לפי חו

 2015-ה שע" , ותיקון הת 2008   –ח שס" ת ון ה תיק ) 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  ת" /"המוכר)להלן                                             .ש. גר נתיב פרויקטים בע"מ:  לחוזה בין נספח   

                                             ת.ז       :  ן לבי    

 ( "ים/"הקונהאו  " ים/"הרוכש)להלן          ת.ז               

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   ית בהמשך.הרשות המקומ ע"י יקבע: ומס' בית  רחוב  .מודיעין: ישוב .1   

 ; 120 רש:גמ  .54 :מס' החלק .80072: גוש מס' 1.1 

 . 2/11, מד/מק/11מד/מקום: בלה הח תכניתה 1.2 

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 . 29.03.2017: תחילת תקופת החכירה.  98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

  חדר, רפרוזדו ,שינה(המשמש גם כחדר  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן הורים,  ינהחדר ש ,פינת אוכל, בחמט ,כניסה, חדר דיור :רהי בד .4

 . (ור)יציאה מחדר די  מרפסת שמש מרפסת שירות, ,חיםשירותי אור ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה לפיהמחושב  .רמ" _ _____: שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. העוברים על פניהם החיצוניים של  צר על ידי הקוויםוך המצולע הנוא בתהשטח הכלו )א(

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  סת השמש,בין מרפהדירה לן , לרבות בימחוצה להמה שה לבין קיר המפריד בין הדיר  –" ץ קיר חו " (1)

 או תוכנית אחרת. רהדילבין נה בי  ואמה בקו

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור רה לבין דימפריד בין הדיחוץ כאשר קיר 

 וי.ו את החיפיר יכללהק  פניאבן  יפויבלא גימור; בקיר עם ח פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 רה.המפלסים בדי י כלסכום שטח דירה יהיה ירה; שטח הכל מפלס בדבי גלטח בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט הש (ב)

 ים והאופקיים;  המשטחים המשופעחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 גות. המדרמהלך   מנו עולהשמ  ח יצורף למפלסהשט

  1970 –גרות(, התש"ל ו וא)בקשה להיתר, תנאיניה נון והבנות התכבתק רש דנלם ואבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   דירה.ל בשטח הכלו אינוש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף השיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר (ה)

 

 :ן בלעדי אופה ברי הד ים המוצמדים לדירה או המשמשים אתחים נוספ פירוט שט .6

]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא   ות/ת השמש מקורהו /מרפס ן /מתוכה _ מ"ר.____ __  :( 1)שמש בשטח תו מרפס 6.1

 . _______ מ"ר: בשטח, ד[אחת מעל בלב פרגולה( הנמצא קומה

 ; דת(מהמוצ חניה)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום ה המכר. ניתבתככמצוין  :מס'רה מקו  חניה 6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  מ"ר.___  ____ :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. : בשטח גג מוצמד לדירה 6.5

 אין.  :(4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטםרה באופן בלעדי  נוספים המוצמדים או משמשים את הדי  רים,ם/אזו חלקי /טחיםאם יש ש 6.7

 מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. ש ככל :הכביסמסתור 

 

ומית והתקנון. החברה  רשות המקלאישור ה פוףרקע, בכבקומת ק יןינבלוני ותף חיצכניות המכר כשטח משעל שטח המסומן בתו  הערה:

 ות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום לפי החלטתה. וכסאות, שימשי נות ורף, שולחרת חון: דוכנים, סגי שימוש מסחרי כג תהיה רשאית לתת

 

 הערות לחישובי השטחים:  

 ווים ל ידי הקע הנוצר עצולבתוך המהכלוא  הצפהר חא שט מרפסת הו ת לדירה; שטחה שלמרפסת חיצוני –" מרפסת שמש " .1

רות הדירה הגובלים  הם החיצוניים של קי פני של המרפסת ועל המעקים הבנוייםקירות החוץ או  העוברים על פניהם החיצוניים של

 במרפסת.

ף קיע כפו רה רואלאו /לשמש ו אשר מידת חשיפתה , חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 על  שפיעשיש בה כדי להלה והן מחוצה  עהקרק י הן בתחוםהרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשה תסית לשושנ בבניין יח למיקומה

 . שיפת המרפסת לשמשח

רה  מפריד בינו לבין חלק של די, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן שטחו של מחסן  .2

 ר במלואו. יכלל שטח הקייף  קיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותוחב של הלמחצית הרחת שטח שמתלל רק הכיי תרחא

 ס"מ;   20  וא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובישטח הכלהוא , השטחו של מרתף .3

כאשר קיר   של הקיר;ית הרוחב מחצשמתחת לק השטח רל לכיי חרת דירה אד בינו לבין חלק של כאשר קיר המרתף מפרי

 לואו. כלל שטח הקיר במהמרתף גובל בשטח משותף יי

בין שטח החצר המופיע במפרט    5%רות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד טח הקי את ש, שטחה של חצר כולל .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 ות קבילות:טי ס .7

 ייה ממפרט זה:אותן כסטולא יראו ות ות קבילהן סטי ןהלל תורטפוהמהסטיות    

   חצר תותר סטייה גדולה  ח למעשה; ואולם לעניין שטחה שלהשט ובין 6-ו 5כמפורט בסעיפים טח ן שבי 2%של עד  סטייה בשיעור )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

    הם למעשהאבזריות ומיד  במפרטזרים האבת יווכמו בין מידות  5%של עד בשיעור  סטייה ב()   

     

 . לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ "(:האדריכל" הלן )"ל שם עורך הבקשה להיתר .8

 ם.  קריית התקשורת נווה אילן, בניין האולפני : כתובת 077-4512520 פקס:         02-5792044 : טלפון  

 office@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

  .ים בע"מן משולמי מהנדס ור   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , תל אביב. 58הרכבת   : כתובת 1533-5669498 :פקס 03-5600830 : טלפון  

     office@ron-eng.co.il          :דוא"ל 
 

 

 יה ה ואביזר ירה, ציוד הד המבנה, הבניין,ור  תיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את  םאחריוחלקים  חרותא של דירות ם בחלוקה פנימיתהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 . תף הבניין או שטחים ברכוש המשו  חזית   

 . הבניה תרקבלת הי עדמולפים הרשמי והתקנות, התק ליהישראהתקן  לפי דרישות יות יהכל המוצרים והמלאכו * 

   

 נייןור הבתיא .1

:  2מתחם ו  1,2.  בניינים :1מתחם מתחמים ) בשנישיבנו ע"י החברה  ים ניינאחד מתוך חמשה ב מדורג בניין מגורים "גבוה" 1.1  

 (.3,4,5 בניינים       

ורים,  ג מו/או  רותוש  ת לחניהמשו)המש משותפות/ברצף  ומות תחתונות( יש ק1בניינים )למעט בניין מתחת קומת הכניסה ל   

 קומות למגורים 7-9עוד ר, ווללת גם שטחי מסחהכ יין,כניסה לכל בנ/קעקומת קרומעל,  ו/או למגורים בלבד(,  ושרות יהחנ

 .  קומות( 9 :4בבניין  ,קומות 8 :3,5בבניינים קומות  7: 1,2בבניינים )

י, לפי החלטת רב אגפ ורכב ו/אוחד מ שותף אכבית מ שמו ויר ברההחלטת החיל או בשלבים, לפי הבניינים יבנו במקב   

 הרשות המוסמכת. 

            

    ,דירות למגורים 24: 4 בניין ב, דירות למגורים 22: 3 בניין ב ,דירות למגורים 20: 2 בניין ב ,דירות למגורים 11: 1 בנייןב       1.2                              

  ;םרילמגודירות  13: 5 בניין ב   

  

 ;לבדם בורינה למג , הכוו)*(תדירו  

 לעסק, דרים שנועדו למגורים,מערכת ח או  חדר -"דירה"אמר, נ" דרות"הג 1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר. 

 

mailto:office@ls-arch.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il


 
 

 

                       ______ _____                                            ________ ____ 
 חתימת המוכר                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'',  פחים אנס

 32  מתוך  6 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10ורה משהב"ש מהד  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  יקטים בע"מגר נתיב פרוש.    /  הבניהכות ד לאימס 

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3

 

 :ע(בניין משתנה עקב המבנה הטופוגרפי של הקרק כלל הקומות )כינוי  ניםלכל הבניי  ףרצב/תו משותפ  וקרקע תחתונות קומות     

 ור אכינוי או תי

 מהוק

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

: קומת הכניסה  1בניין 

 לבניין

  הקומ :2,3,4בניינים 

 תחתונה

 ע : קרק1בבניין 

 -2: 2ן יני בב

 -3: 3ין ני בב

 -4: 4בבניין 

--- 

קומתית,    -מגוריםל  :1בניין   מבואה 

מדרגו מ חדר  לחד  ,ת עלית,  רווחת  ר 

 דר אשפה. ים, ח מחסנ הדיירים, 

מעלית, חדר   קומתית,מבואת   -מסחר

שטחים למסחר )בחלל גבוה(,    מדרגות,

 חדר אשפה. 

ל /תקשורת,  פרוזדור, חדר חשמ  -כללי 

  ממפלס  מוך )נ (אים )טרפו חדר שנ

  טכניות  ומערכותמתקנים , פירים  קע(,הקר

ישת  לפי דר )למגורים ו/או למסחר(

   ת.שויו רכננים וההמת

קומתית, מעלית,  אה  מבו  :2,3,4 ניםבניי

מתקנים ומערכות  פירים,  חדר מדרגות, 

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

ות,  ע יס מ , םחניות אופנועי  חניות,  כללי:

 ם, למפוחי חשמל  חדר מחסנים,  ,עבריםמ

ורים  )למג מתקנים ומערכות טכניות פירים, 

רישת המתכננים  י דלפ  (ו/או למסחר

 יות. הרשו ו 

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 לפי החלטת המתכננים. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ם ין ישרתו גם בניין/ים סמוכי בבני 

כים  ים סמויין/ בבנ ימוקמואו  ו/

 יין. ו הבנ וישרת 

 

 

 

 

 

 

 

 . , משטח גזם צובר גז  בפיתוח:

 

 

 

 הנתחתו הקומ

 -1: 2ן יני בב

 -2: 3בבניין 

 -3: 4בבניין 

 -4: 5בבניין 

 2: 2,3,4בבניינים 

מבואה   גן(, ) מגורים: 2,3,4בניינים 

ות, רגמד, חדר קומתית, פרוזדור, מעלית 

  )למגורים תניו טכ   תמתקנים ומערכו  פירים, 

תכננים  רישת המלפי ד  ר(חו/או למס 

 והרשויות. 

  לית, חדר מע  , תיתמבואה קומ: 5בניין 

כות ם ומערניתק מ מחסן, פירים, ות,מדרג

לפי דרישת    )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

חניות, חניות אופנועים, מיסעות,   כללי:

  ם, מחסנים, פירים, מתקניםמעברי 

   למסחר( ם ו/או גורי )למ יות טכנ ות ערכמו 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

מת הכניסה  : קו2בניין 

 ןבנייל

ה  קומ: 3,4,5ם יניבני

 הנחתות

 : קרקע 2בבניין 

 -1: 3בבניין 

 -2: 4בבניין 

 -3: 5בבניין 

 2: 3,4בבניינים 

 1: 5בבניין 

  -סה )לובי מבואת כני  -מגורים :2בניין 

  ים,פרוזדור  ת, מתי קו   הגבוה(, מבואבחלל 

חדר לרווחת   ,ות רגחדר מד מעלית,

חדר   מחסנים,  חדר עגלות, הדיירים, 

   .( גבוה )בחלל  האשפ

חדר  )בחלל גבוה(, סחר שטחים למ -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

)למגורים   מתקנים ומערכות טכניותפירים, 

ים  נלפי דרישת המתכנ  או למסחר(/ו 

   שויות. והר

  מבואה קומתית, , מגורים  :3,4נים ייבנ

ם  קני מת פירים,מדרגות,  לית, חדר מע 

   ר(גורים ו/או למסח)למ יות נ ומערכות טכ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 
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 ור אכינוי או תי

 מהוק

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

  ,מבואה קומתית  גן(,) מגורים : 5בניין 

  מחסן, פירים,מדרגות, לית, חדר מע 

)למגורים ו/או   ת טכניות מתקנים ומערכו 

 שויות. והר  תכננים ישת המי דרלפ   ר(חלמס 

,  מיסעות, מעברים ,חניות  :חרמס

מדרגות,  חדר  ת,לי מע  ,פרוזדורים 

 . םסני חמ

  משאבות )בחלל וחדר מאגר מים  כללי:

גבוה(, חדר חשמל למפוחים, פירים,  

)למגורים ו/או   ומערכות טכניות  מתקנים 

 הרשויות. לפי דרישת המתכננים ו   למסחר(

ה  ניסכ : קומת ה3בניין 

 בנייןל

מה  וק: 4,5נים בניי

 התחתונ

 : קרקע 3בבניין 

 -1: 4בבניין 

 -2: 5בבניין 

 2: 4בבניין 

 1: 5 יין נבב

  -מבואת כניסה )לובי  -יםמגור :3בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   גבוה(, מבואהבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

דר  ים, חמחסנ  חדר עגלות, הדיירים, 

   .)בחלל גבוה(  אשפה

וה(, חדר  ר )בחלל גבשטחים למסח -רמסח

 גבוה(. ל אשפה )בחל

בחלל גבוה(,  חדר חשמל /תקשורת ) -כללי 

למגורים  ) ותים ומערכות טכניקנתמם, י פיר 

לפי דרישת המתכננים   ו/או למסחר(

   והרשויות. 

  מבואה קומתית, , מגורים : 4,5בניינים 

  פירים,  מחסן, מדרגות,לית, חדר מע 

ו/או  ורים למג) ת ו מתקנים ומערכות טכני 

 ים והרשויות. מתכננישת הי דרלפ   (למסחר

  כניות כות טומער פירים, מתקנים  כללי:

  רישת לפי ד  ו למסחר(ו/א רים ו )למג

 הרשויות. המתכננים ו 

: קומת הכניסה  4בניין 

 לבניין

 קומה תחתונה : 5בניין 

 : קרקע 4בבניין 

 -1: 5בבניין 
 1: 5בבניין 

  -בי )לו סה י מבואת כנ -מגורים :4בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   הוה(, מבואבגבחלל 

חדר לרווחת   מעלית, חדר מדרגות,

נים, חדר  מחס  ות,לחדר עג הדיירים, 

   .גבוה(  בחלל ) אשפה

שטחים למסחר )בחלל גבוה(, חדר   -מסחר

 אשפה )בחלל גבוה(. 

חדר חשמל /תקשורת )בחלל גבוה(,   -כללי 

)למגורים   רכות טכניותם ומע מתקני פירים, 

נים  מתכנ רישת הלפי ד סחר(למ  או /ו 

   יות. והרשו 

,  לית מע  מבואה קומתית,, מגורים : 5בניין 

תקשורת,  / מל שר חדח מדרגות, דר ח

)למגורים   ומערכות טכניותנים מתק  פירים, 

לפי דרישת המתכננים    ו/או למסחר(

 והרשויות. 

: קומת הכניסה  5בניין 

 לבניין
 1: 5בבניין  קרקע : 5בבניין 

  -י יסה )לוב מבואת כנ  -ריםמגו   :5בניין 

  פרוזדורים, קומתית,   מבואה ה(,גבו בחלל 

  ת חדר לרווח רגות,מעלית, חדר מד

  ם, חדר ני חס מ חדר עגלות, ם, ירי הדי 

בחלל גבוה(, מרפסת שמש  ) אשפה

   משותפת.
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 ור אכינוי או תי

 מהוק

  קומות מתחת/מעל

 כניסה קומת הלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

שטחים    מעלית, חדר מדרגות, -מסחר

למסחר )בחלל גבוה(, חדר אשפה )בחלל  

 בוה(.  ג

  טכניות  ת רכו ומע   מתקניםפירים,   -כללי 

לפי דרישת   או למסחר(למגורים ו/)

   המתכננים והרשויות.

 

 :1בבניין 

 ר כינוי או תיאו

 הקומ

ומות מתחת/מעל  ק

 כניסה קומת ה מפלסל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- 1 מסחר /מגורים קומת

בחלל   -)לובי מבואת כניסה  -מגוריםל

  מעלית, חדר ת,מתי ו ק גבוה(, מבואה 

   עגלות.  דר ח מדרגות,

פרוזדורים,  מבואה קומתית,  -מסחר

ר  למסח שטחים   ר מדרגות,מעלית, חד

 בחלל גבוה(.  )

  מתקנים ומערכות טכניות פירים,   -לי כל

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 קע. הקר

 1 2 קומת מגורים 

  , חדרמעליתה קומתית, בוא, מםמגורי

  מתקנים ומערכות טכניותפירים, ,  ות מדרג

ת  שלפי דרי למסחר(  )למגורים ו/או 

 נים והרשויות. תכנהמ

--- 

 3-6 ת מגורים וקומ
2 

 )בכל קומה( 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   או למסחר(/)למגורים ו

   שויות.והרים  נ המתכנ

--- 

 1 7 ורים קומת מג

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  ניותטכ   רכותע מתקנים ומם, ירי , פמדרגות 

לפי דרישת   למסחר(או  /)למגורים ו

   המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
8 1 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תניוטכ   תמתקנים ומערכו , פירים, רגות מד

ישת  לפי דר ר(חו/או למס  )למגורים 

   כננים והרשויות.המת

--- 

 גג עליון

 י()ראש
--- --- 

קנים  , מתמערכות סולאריות ת, רגו דמחדר 

)משותפות/ פרטיות   ומערכות טכניות 

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ים. מגורל ירות ות דהכולל מות קו  קבמניין הקומות נכללו ר  7 ים סך הכל קומות למגור

 . ( )הראשי  ג העליוןבמניין הקומות לא נכלל הג 9 ומות בבנייןכל קסך ה
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 :2 ן ייבבנ

 אור ו תיכינוי א

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 ר מסח /מגורים קומת

  ,עליתור, מד וזפר,  מגורים, מבואה קומתית 

מתקנים ומערכות   , פירים, תחדר מדרגו 

לפי דרישת   ()למגורים ו/או למסחר טכניות

 שויות. והרנים  כנהמת

מקומת  החלל הגבוה ומה חלק מהק 

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , , פיריםחדר מדרגות

ת  לפי דריש  (ו/או למסחר  יםורמג )ל טכניות

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  ליתמע  דור, וזפרית,  בואה קומתמגורים, מ

מתקנים ומערכות  ם, ירי , פ תחדר מדרגו 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 ()פנטהאוז
6 1 

, חדר  תלימע , מגורים, מבואה קומתית 

  כניותמערכות טמתקנים ו  , פירים, ות מדרג

שת  לפי דרי )למגורים ו/או למסחר(

 יות. שו נים והרהמתכנ

--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

מתקנים  מדרגות, מערכות סולאריות, חדר 

  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

(, לפי דרישת  למגורים ו/או למסחר

 . תכננים והרשויות המ

--- 

 ו רק קומות הכוללות דירות למגורים. ל לקומות נכבמניין ה  7 למגורים  תוומק כל סך ה

 )הראשי(.  העליוןהגג קומות לא נכלל ן ה ניימב 9 בבניין קומות סך הכל 

 

 :3בבניין 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 1 מסחר /יםורגמ מתקו

,  פרוזדור, מעליתית,  תמ מבואה קו מגורים, 

ים ומערכות  קנ מת, פירים, חדר מדרגות

דרישת   פי ל ר(ורים ו/או למסחלמג ) ותני טכ

 המתכננים והרשויות. 

חלק מהקומה החלל הגבוה מקומת  

 הקרקע. 

 2-4 ת מגורים וקומ
4 

 )בכל קומה( 

,  פרוזדור, מעליתמתית,  מגורים, מבואה קו 

ות  ים ומערכ קנ מתפירים,  , ותרג מדחדר 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 הרשויות. המתכננים ו 

--- 

 3 5 ם וריגת ממוק

,  פרוזדור, מעליתה קומתית,  מבואמגורים, 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 שויות. המתכננים והר

--- 

 נה יומגורים עלקומת 

 האוז(נט)פ
6 1 

, חדר  מעליתית, תמ מבואה קו מגורים, 

  כות טכניותמתקנים ומער, פירים, מדרגות 

ישת  לפי דר למסחר(  או /ים וור)למג

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

גנרטור  מדרגות, מערכות סולאריות,חדר 

 ומערכות מתקנים )משותף לכל המגרש(, 

ו  ם ו/אמגורי לת  יו רטטכניות )משותפות/ פ

 המתכננים והרשויות.  לפי דרישתחר(, למס 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 דירות למגורים.   ללות ו רק קומות הכו כלל ות נומ במניין הק 8 רים סך הכל קומות למגו

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 10 סך הכל קומות בבניין

 

 :4בבניין 

 כינוי או תיאור 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 ה יסכנהת מוקלמפלס 

 ( )ד ןלבניי הקובעת

רות  מספר די

 מהבקו
 הערות סוג השימוש 

 2 1 חר מס/מגורים קומת

,  תמעליפרוזדור, תית,  קומ ואה מב מגורים, 

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר( טכניות

 המתכננים והרשויות. 

הגבוה מקומת  חלק מהקומה החלל 

 ע. הקרק

 2-4 ם ריגוקומת מ
4 

 קומה( )בכל 

,  פרוזדור, מעליתית,  קומת מבואה ים, מגור

ת  מתקנים ומערכו , , פיריםחדר מדרגות

לפי דרישת   ר(למסח)למגורים ו/או   ותטכני 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 5 קומת מגורים 

,  פרוזדור, מעליתמגורים, מבואה קומתית,  

מתקנים ומערכות  , פירים, חדר מדרגות

לפי דרישת   למסחר(  או /ו   יםור)למג  טכניות

 רשויות. וההמתכננים  

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 ()פנטהאוז
6 1 

  , חדרמעליתית, ומתאה קבו מגורים, מ

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, גות מדר

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תקניםמ, ות רימדרגות, מערכות סולאחדר 

יות  פרט   /ותפות )מש  ניות ככות ט ומער

למגורים ו/או למסחר(, לפי דרישת  

 . תכננים והרשויות המ

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  9 ורים הכל קומות למג סך

 )הראשי(.  ןבמניין הקומות לא נכלל הגג העליו  11 סך הכל קומות בבניין

 

 :5בבניין 

 יאור תו א ויכינ

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה קומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 ותהער וש סוג השימ

 1 1 ר סח מ/מגורים קומת

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 נים והרשויות. המתכנ

ומת  וה מקבהגל חלחלק מהקומה ה

 רקע. קה

 2,3 ת מגורים וקומ
3 

 )בכל קומה( 

, חדר  תלימע מגורים, מבואה קומתית, 

  יותטכנ  מתקנים ומערכותם, פירי ,  מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 4 קומת מגורים 

, חדר  מעליתמגורים, מבואה קומתית, 

  תוניטכ ת  מתקנים ומערכו , פירים, רגות מד

ישת  לפי דר ר(חו/או למס  )למגורים 

 כננים והרשויות. המת

--- 
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 יאור תו א ויכינ

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 כניסה קומת ה סלמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 ותהער וש סוג השימ

 יונה מגורים עלקומת 

 )פנטהאוז(
5 1 

, חדר  ליתע מת, ם, מבואה קומתי יורמג

  מתקנים ומערכות טכניות, פירים, מדרגות 

לפי דרישת   )למגורים ו/או למסחר(

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ם  , מתקניולאריות ת ס ורכמע , מדרגותחדר 

ותפות/ פרטיות  ניות )מש מערכות טכו 

לפי דרישת   למגורים ו/או למסחר(,

 ויות. הרש ים ו ננ המתכ

--- 

 במניין הקומות נכללו רק קומות הכוללות דירות למגורים.  8 מגורים קומות ל הכל סך 

 )הראשי(.  כלל הגג העליוןבמניין הקומות לא נ 10 סך הכל קומות בבניין

 

  :הרותהבו  תרו הע

  .הבניה יהתאם להיתרב יים בטבלהתכנו שינו יי (א)

 בניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  יא הכניסה הקובעת לות ה ין איזו מהכניס לצייש  ן,לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :יין בכל בנ (ראשי ) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  עד למפלס הגג. נהתחתו ה ממפלס קוממקורה : רגותמד חדרן כל יו אפ ;1: יין בנ לכב המדרגות י מספר חדר    

מקורה ממפלס מרתף   5. בבניין 2עד למפלס קומה ממפלס קומת הקרקע  קורהמ 1חר. בבניין למסיש, : דרגות נוספיםי מחדר

 עד למפלס קומת הקרקע. -3

תחנות.  10: 3,5בבניינים תחנות.  9: 1,2 םינבבניי :יתמעללת תחנו ה רפסמ ;1: בניין ב המעליות מספר ש;י :בניין בכל  מעליות 1.5  

   . תחנות 11: 4בבניין 

 .אין :)*(שבתפיקוד  מנגנון ; 8 :5-2. בבניינים 6: 1ין בבני: תמעלי כל לים וסענ פרמס   

 קע.ת הקרמקול עד -3מקומת מרתף  5. בבניין 2מקומת הקרקע עד לקומה  1יש, למסחר. בבניין  :מעליות נוספות  

 . אין מר:ו עמדת ש 1.6 

 

 ו/או    דיירי הבניין  נציגות  ע"י שבת, שהפעלתו תקבע קוד בעלת מנגנון פי ית מעלבה מובהר כי הכוונ –"מעלית שבת"    )*(                       

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט  59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 : (ין בני כל )ב רמג חומרי הבניין ועבודות .2

 

 , ילהרגבשילוב מתועשת ו: שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :בניין שלד ה          2.1

 ;  השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :חומר: ת קומת קרקערותק רצפה         2.2

   .1חלק  1004קן ישראלי מס' י תלפ  :קוסטי בידוד א  .1045 ס'ל מאשרי   קןלפי ת :תרמי בידוד                 

 מניעת החלקה.  שות התקן הישראלי ללדרי ד החלקה בהתאם נג  יהיהם בניין המגורי וף ריצ         

   .1045' מס ילפי תקן ישראל :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :וסטי ד אקבידו           

   השלד. לפי חישובי מהנדס: עובי . ים מתועשים מבטון,למנט ון מזוין, או אבט :מרו ח :גגות הבניין          2.4

   .1045מס' ישראלי   לפי תקן :בידוד תרמי  לפי הנחיות היועץ. :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק   ון,י בטוקפונה לדירות, בלבדופן פנימית של קיר החוץ ובצד ה עש,לול מתובאם מכ . ה ילוב רגילמתועשת בש :וץ ח ותקיר 2.5

 :  1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי י עוב  תאי  
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 אלי. רישה יםתו תקן  ירוק" של מכון התקנצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "                  

 : חוץ  מור קירותי ג 2.6

 בהיתר הבניה.  איםהתנ  פיל . הכלתמלאכותיאו אבן ו/  אבן טבעית: עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

   משולב עם חיפויים אחרים; שכבות( 2: טיח )חוץ טיח  2.6.2

 ת. מיום עם הרשות המקויפויים בתאוחלוקת הצ , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3

 

 ולב, לפי ש מ אוו/  (איטונגכגון אי )או בלוק תו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  : בטוןמרחו : דירותה פרדה בין קירות ה 2.7

 .  1חלק  1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    מהנדס   יות ח נ ה    

 .לפי תכנון האדריכל נדס, גובהתכנון המהי משולב לפוק ו/או בל אוו/ן : בטו חומר וגובה: ש()ככל שי מרפסות קיר הפרדה בין  

 : (ין )בכל בני  ראשי  תמדרגו חדר  2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות   ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. מרו ח: תקירות מעטפ 2.8.1  

 ראות כל דין.והמעלית יבוצע על פי הו

"  ירוק ןבעל "תו תק ,קרהלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתפולים )פנחיפוי בשי :חומר: ניםפת רו קי גימור  2.8.2 

 ם. טעם מכון התקנימ

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)צלן או טראצו פוראו גרניט ן נסורה אבמ היורים יומג ה יןמדרגות בני  :רגות ופודסטיםדמ      2.8.3 

ומשטחי הביניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד  ורך המדרגותם לא שיפולים תואמי לותובע ם,התקנים הרלוונטי

 החלקה. 

 . 1142 "ילת, בהתאם לב )לרבות מאחז יד(: מתכת ו/או בנוי ו/או משומאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.5 

  : (ין יל בנ)בכ קומתיתמבואה )לובי(  2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר :תיתמבואה קומ פניםות קיר ורגימ 

 לתקרה.וק"(  עד קן יר תו ת )"בעלרילי קא בעוצעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח עד לגובה משקופי הדלתות, מ

 רה זו(.  א יבוצע טיח מעל תקכת לה של תקרה מונממקר)ב "וקקן יר"בעל תו ת סיד סינטטי: טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן. : ריצוף 

 :(ין )בכל בני  שיתרא מבואה )לובי( כניסה 2.10

וי  עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפלפחות  פורצלן(, רניטל או גה )רגירמיקקו א רהאבן נסו: חומר: ות פניםקיר ימורג

   ן ירוק"(.ו תקאקרילי )"בעל תבע ח וצטיהקשיח יבוצע 

 בית. או תקרה דקורטי ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

בתקן  דים העומו מ"ר,  0.64-אריח הבודד לא יפחת משטח ה  ט פורצלן.גרני מסוג ריחיםאו א  (יש)שה אבן נסור :חומר: ריצוף

 .  החלקהעת למניי הישראל

, בחזית 816ומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ימוקמו בק דוארתיבות 

 המקומית.  הרשות לפי דרישתיהיה מספר צוב הר, עיא מוו  ניניין יותקן מספר בניין חיצו הב

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  צבוע פנים או בבטון ח יט : הני גימור קירות ח: עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    ק" מטעם מכון התקנים.במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירו: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 ה.ברי החלטת החת, לפמשתלב או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או ף המרת רצפת גימור: רהמקו ת חניהפרצר מוגי  

   :ףמשותחדרים לשימוש  2.12

 חדר עגלות וכדומה.  חדר לרווחת הדיירים, (,חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

ר חדב :רהר תקגימו . (כו'ל, מים ושמח תנוורא  )למעט גומחות,ת פוליסיד, צבוע בצבע סינטטי דוגמ: טיח גימור קירות 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע   –ם . בחדרים טכנייולבש ו מא/ו  ו תקרת משנהא /ו בצבע סינטטיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  

 . לבאו משואו פורצלן או טראצו  : אריחי קרמיקהגימור רצפה              

 כל דין.  לדרישותות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם הקירל הרצפה ות גמר שודועב אשפה:ר חד 
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  :רותעה

 תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. יו בעלי "וקירות פנים יהרות כל צבעי תק . 1

    .הניעת החלקמל 2279 לי ארישה קן לקה בהתאם לדרישות התנגד החיהיה  )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 כת אינטרקום ומחזיר שמן. מער שמלית הנשלטת על ידיחה חפתי זוגגת, בעלתדלת אלומיניום מ: יש, ן בנייכל לדלת כניסה  2.13

  (,יהרישות הרשויות והיתר הבני דלפ אלומיניום מזוגגאו   עפ"י תכנית )מתכת .1בבניין  : ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

   .ה חיצוניתלחצר/חני האה/כניס צייב 

 חזיר שמן. : דלתות אש, כולל מדלתות חדר מדרגות 2.14

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף  .פחדלתות  :חדרים טכנייםות דלת  

  אין. :קומתי דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר , יותחנ ,ותתי ומבואות קמ ,תו גרדמ  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 בת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   אור בכל קומה, ומנגנון שלקת מגורים יהיו לחצן הדין הבבני                 

   .מדרגותלהדלקת  אור בחדר ה                 

  האדריכל. חירתבגוון לפי בהחיצוני בלבד(   ור או ציפוי אחר )בחלקםבתנ צבועכופף פח מ :חומר :ומים גז ,מלחשת ארונו דלתות ל 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםחסנים ה במתאור     2.18

   .רהמוכ טתהחל "יעפן הדירתי אליו משויך המחסונה או לממחסן,  

   ין/ים לפיניהבל ש ל של הרכוש המשותף החשמרכת הזנה ממע ש.: ילמערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו מל חיבור חש    2.19

ניין הסמוך וישרתו גם החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבתכנון מהנדס   

 ת(. ונוהש הרשויותלאישור ף ופבכ, יןהבני 

 

 זיהוי( פרטי  –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 

 הדירה*: בה גו  3.1 

 מ'. 2.50-לא פחות מ :תחתית התקרהני הריצוף עד ה מפגובה הדיר   

 מ';  2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור   

 ;מ' 2.05 -לא פחות מ: י )באם נרכש(*גובה מחסן דירת  

 מ';  2.05 -: לא פחות מה()באם נרכשרה ניה מקו *גובה ח  

 

 הדירה בשטח המינימלי ות משנה. בכל מקרה גובה ותקרות, הנמכות מקומיות בליטות, רכקורות, מעלמעט תחת הערה: * 

 על פי דין.  הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע  

 

 המשמשים אותה.צמדים לה או חים המו רה ובשטדי ב וריםוגימ רים דימת חרש – 2 ס'מלה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. ת, הרו הב/תר בהערותט י )ראה פרו  

 

 ( 1)חומר קירות ור תיא 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ף ריצו
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 שים דח יםקלבש
 הערות 

 כניסה 
 בטוןבלוקי  ן,בטו 

 (1) 
 בהמשך.  רות בהעראה פרוט  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ור די   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
בגובה י פו חי דה לכל אורך משטח העבו 

)באם   חלון אזור  ט מעל  ת.לפחו מס" 60
 (. קיים

 רות בהמשך. וט בהעראה פר
 --- ( 4)ראה  ון ת ח ת על משטח ארון  חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 וןי בטבלוק בטון,

 (1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר פרוזדו 
 בלוקי בטון   בטון,

 (1) 
 . הערות בהמשךט ב פרוה רא ן אי ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 ( 1)חומר קירות ור תיא 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ף ריצו
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 שים דח יםקלבש
 הערות 

 ם הורי ר שינה  ד ח 
 בטון בלוקי בטון,

 (1) 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ממ"ד 
 ון מזוין  טב 
 ות הג"א הורא לפי  

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ה אר "א לפי מפרט הג

 חדר רחצה כללי 
 יה( אמבט ) 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

  משקוף הדלת ה  לגוב ת  רו חיפוי קי  אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
רילי בעל  קטיח + צבע א ומעל לפחות. 

 מכון התקנים. וק" מטעם תו תקן יר"
 --- ( 4)ראה  רמיקה חיפוי ק . ךמשבה  ראה פרוט בהערות  

 אורחים   ותי שיר 
 בטון, בלוקי בטון

 (1) 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה
ן  תקרילי בעל "תו  ומעל טיח + צבע אק

 ם מכון התקנים. ירוק" מטע 
 בהמשך. בהערות   פרוטראה 

 --- ( 4)ראה  יקה חיפוי קרמ 

 מרפסת שרות 
 טון  בטון, בלוקי ב 

 ( 1) או אחר
 . רות בהמשךוט בהעפרה רא אין  ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ת שמש  מרפס 
 בטוןי וקבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6וני ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצ אין  ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ך. ה גם פרוט בהערות בהמשרא

 מסתור כביסה 
 בטוןי בלוק בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין  אין ( 2) ראה

   דירתי מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

 טון  ב בלוקי  בטון,
 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ( 5)גרניט פורצלן 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין 

 לןלבחירת היזם/קב 

 
 

 ה: לטבלוהבהרות הערות 
 

ן  נית כאלה, שיהיוככל  -למחצה  תועשים/מתועשיםבלוק תאי )בדופן פנים של קירות מבטון/ בלוקי בטון/חוץ: קירות  :ותחומר קיר  ( 1)

:  1045פנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י שמעטפת ה

  לרחצה בכ  בחדרי וקי גבס.ו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בליהי  ית(:ה פנימ )חלוק  פניםים(. קירות המגור בידוד תרמי של בנייני 

 וגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון". בלוקים המות בהקיר יבנוה מקר

 . : לבןגוון  העורף.קוד יות פלפי הנח מ"דבמ .ות התקנים הרלוונטיםריש וד  תכנון המהנדסלפי   + צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 ות גבס.יעשו מלוח אלו קירות ים שלת הפנשמעטפ ןכועשת למחצה, יתבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מת 

 לבן.  :גוון  .בסיד סינטטיצביעה   .תכנון המהנדס/טיח גבס/ בגר/ או משולב, לפי  רגיל : טיחמר תקרותג

 .  אקרילי י(: צבעפויח)בתחום ללא   תיםושירו רחצה  דרבחגמר קירות 

 . לי הישראקנים ן התכו מ קן ירוק" מטעםכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו ת

בחירת סוגי ריצוף ל   . R-9נגדות להחלקה ת התודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרג  2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :צוףי ר ( 3) 

יט , גרנטראצו, שיש ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג  חר המוכר, ם שבהם יב י קו/או הספ  שיציג המוכר   ויות מתוך כמה אפשר  הקונה  

  33/33, ס"מ    60/60  ות ידבמניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר   דוגמאות/גוונים לפחות   3  -רות של ריצוף ו ד ס   4  מביןה  לבחיר   רצלן.  פו 

בכל הדירה למעט נדרש לחדרים אלו.  ה מהפחותתהיה    ההחלקה לא   דרגת מניעת .  וספת במידה חלופית אחת נ וכן  .  "מ ס   45/45,  ס"מ 

   ת.חצה ומרפסוחדרי ר

ות ובדרגת ונטיודרישות התקינה והחקיקה הרלו  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :שירותים /ותת שרמרפס /רחצה רבחדריצוף  - 

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -וף ו ל ריצת ש רו סד   4מבין    רמיקה לבחירה וג ק , אריחים מס R-11מקלחת ת תא  וברצפ R-10   התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת   . לפי האמור לעיל   והדוגמאות המוצגות לדייר מתוך הסדרות  בעו  יחים ייק ת הארמידו  טרלי. ני -ר  בגוון בהי שאחת מהן היא  

ר שיבח   הספק, ה או  החבר   שתציגמידה,  /גוון דוגמא/ סוג/כש תעשה מאחת מרו ה   בחירת   לו. יה פחותה מהנדרש לחדרים א א תהההחלקה ל

   ידה. על  

ניטרלי.  -בגוון בהיר    ות לפחות שאחת מהן היא וגמאד  3  -ת של ריצוף ו סדרו   4מבין    ת הרוכש ירלבח א'.  סוג   :ת שמשריצוף במרפס -

  ובדרגת פועי ניקוז,ת שיהמתאימים בגודלם ליציר ים(, לפחות, או גם אריחים במידות אחרות נוספות )דמוי מלבנ ס"מ   33/33במידות  

מות  מקו)ב .הספק, שיבחר על ידה  ה או ג החברבחר שתצי ממ תעשה    בחירת הרוכש   יצוף חשוף לגשם.פחותה לר ה שאינה חלקהה

 ים(. שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפול
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 רטות. מבין האפשרויות המפו  בכוונתו להציג לקונה חיפויהמוכר יבחר אילו סוגי  ( 4)

 רלי. ניט  –היא בגוון בהיר  הן  ת מ שאח  ונים ת/גו דוגמאו  3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר -ה  קרמיק א'.   סוג  :םשירותי ו ה צח ר בחדר י פוחי   

ה קו גובעד  . בחדרי רחצה,ירת הקונה ללא שינוי מהמחירמידות לבחקה בבקרמי )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60-ס"מ או כ   25/33-כ במידות  

   עד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(.יפוי ומעל החמ'.  1.50גובה  דשירותים ע בחדרחיפוי משקוף הדלת. 

ינוי  כל שס"מ ללא  33/33, ס"מ   20/50דות נוספות  ומות למפרט וכן במי ות דיע אריחים המיד הצ רשאי ל  כר יהיה קונה המו בהסכמת ה 

הנקזים  ת, הרצפות וות. הקירו ר ימר הקהה לגקה זל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמי לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כול במחיר הדירה.

 חלקי בניין/חדרים סמוכים. עבר מים לעת מלמני םרלוונטייה התקנים דרישות דין ולפיראות כל באזורים רטובים יאטמו לפי הו

 ניטרלי.  –  בהיר גוונים שאחת מהן היא בגוון  דוגמאות/   3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קרמיקה  ירות חיפוי ק :מטבחחיפוי ב

בגובה  ידה. על    החברה או הספק, שיבחר יג  שתצדה, גוון/מי / ת מדוגמא ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאח  30/60-כ   ס"מ או   25/33-במידות כ 

י התנור וסביבו בקו חיפוי קירות תואם מאחור   BIכאשר התנור אינו ביחידת    ון. תחת ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון   60

 . אקרילי   יח + צבע קירות: טמ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי וב  1.50רצפה )גובה  רמי ועד הק הוי  של החיפ  יון העלהסף  

 מ"ר.  .200  -כ   עד   ד לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בוד  גרניט פורצלן   מסוג  :רכש(ל שנ)ככ ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות:

 אפשרות לבחור  ולא תינתן הספק אחד  לשורק ממבחר אך  בחירת הרוכש תעשהיודגש כי   למניעת ספק –בחירת הרוכש/דייר 

 החברה. "י ו ענבחרם מאלו ששונים, גמוצרים שונים מספקים 

ולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית  ם מש)באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניות המרפסות מעקועיצוב  – מעקה

 .ם ומסעדים""מעקי 1142ת ת"י ולפי הנחיו

 ם  נטים למניעת מעבר מיוורלתקנים הדרישות הין ולפי ורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דוהנקזים באז, הרצפות  תו הקיר –ם טו אי 

 / חדרים סמוכים. לחלקי בניין 

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דה, חבכניסה לדיר – הפרשי מפלסים

 .האדריכל תכנוןי לפ ,וחב(גובה/ר ס"מ 20ה המותר בתקנות )עד ובג מדרגה( עד) מונמך/הבגמו יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש

 לצנרת גלויה   יב.מהנחיות המפרט המחיפחת ובכל מקרה לא י .יפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלהה חגוב - קירותציפוי  /חיפוי 

 ר הקירות. מגמיקה זהה לי קרוסטי וחיפו ית כולל בידוד אקיבוצע סגירה מובנ 

   החברה. ס"מ, לפי החלטת    60  -ות מ קמורות שאורכם פח פינות    באם יש   , PVCאו    לומיניום יבוצעו פינות מפרופיל א   –ות בחיפוי  פרופיל פינ 

 בן  שהא, לפיהן היות 2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(נו ב אריחי אבן טבעית )ככל שיותק

לול  ע פה  הרצ המשמשים במערכת  יחיםאו האר לוחותן הגוו, כן כמו. גידים והבדלי גוון ומרקם ימים,להיות בו נ י, עלוליםעבט היא חומר

 . וקה ים למטרות תחז לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמר ין ה תנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון ב להש 

 ה. צוף בדירע"ג הרי ,יטוש ו/או הברקה ע"י החברהלא יבוצע ל יודגש כי  קפלמניעת ס - רקהליטוש/הב

ו/או משולב, לפי תכנון   פלדה אוו/ ן ( עץ ו/או בטוב בסימון בתוכנית המכרין, ומבלי שהדבר יחיילהתקככל ותבחר החברה ) – ות/ , קורההרגולפ

  האדריכל.

ם  וריואז רכותמחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למע רות וחזיתותבשולי קי טעלמ לפחות,  ס"מ 7בגובה ( מחומר הריצוף  נלים)פ –שיפולים 

 ות )גרונג(.פינ  ושיפולים, ללא קיטוםפוי  יים. חיטכנ

  ת.חולפ  מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש פוי, וחי  נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 אחר מסמך ב או  כר זהבמפרט מ ותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה,ערות לעיל י ייחסות בהתהלגביהם יש נים )מובהר כי ציוד ומתק

 .שצורף להסכם הרכישה(
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 ארונות: 3.3

יור/ וחה של הכלהתקנה שט  ר, חיתוך פתח המתאיםרות, מדפים, תושבת לכיומגי הארון יכלול דלתות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 .ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים גז לבישול פתח, נקודת)כולל:  נותמוב הכנה לכיריים

. עומק   MDFקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או ב הארון יהיה מעץ די, וגעובד )סנדוויץ'(מ יו מעץפים יה והמדארון  גוף ה

מעל סף  ס"מ לפחות 90 -יהיה כ בודהעליון של משטח הע . גובה סף ס"מ לפחות 60-כ הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה

 ארון. תחתית השל  למניעת רטיבותמים עמיד לחיפוי ובס"מ  10  -של כ ה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובהפצהר

 נות פינה". "פתרותקנו כל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יות, לס"מ לפחו 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

  "יוצגו עלי( שי ניטרבהיר  ואחד ן לבגוונים לפחות )מהם אחד  5וכש מתוך . לבחירת הרקהיי פורמ: פוי חיצוני י צת. : מתכידיות

 בגוון לבן.מין ו מלו/א  קהי יפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי רה. שיבחר/ו על ידי החב ק/יםהחברה ו/או הספ

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

   ג'ראה נספח  :ון חתהת זיכוי בעד ארון המטבח ר למחי   

     

בן  אמ "מס 2-בעובי לא פחות מ ודהשטח עבה מת הקונלבחיר :: תיאורלכל אורכו  בח תחתון על ארון מטטח עבודה משמ

עם שוליים  לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל ונהטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, הע

קנט   יותקן חה של כיור. בהיקף המשטחנה שטום להתקיותא המשטחקפם. ונות בכל היהאר ס"מ ביחס לחזית 2בהבלטה של 

  ככל עם עיבוד בחזית המשטח י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא נה ר)הקו ודו יקבע ע"י המוכר עיב  שאופן ון מוגבהילע

 . קף המשטחהנדרש כולל אף מים בכל הי

  לק תחתון,המטבח ח לפי ארוןמידות: 

  3ה הקונבפני  ר תציגוכחברה/המידו. ב כר ו/או הספק/ים שיבחר/ו עלו ע"י המואות שיוצגגמדו מגווןך ה מתות הקונירבחל גוון:

 (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדיהי . לוחות השיש/אבן קיסר()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי חותגוונים לפ

  

 אין.ן: ארון מטבח עליו  3.3.2 

ן חתו מטבח תארון  אמ" 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד עלה, מוים חדר 4.5בדירות פי המטבח הספצינון מסיבות של תכהערה: 

 טבח עליון פינתי. זה לא יותר ארון מ  מקרהמטבח עליון. ב רוןמ"א א 2 -ב

 מטבח התחתון.עליון יהיה בהתאם לארון הבח המבנה וציפוי ארון המט

 אחד אחד לכל אורכו. ף דול לפחות מהארון יכל ס"מ לפחות. 30ו לפחות ועומק ס"מ 75העליון  גובהו של הארון

 

  ללס"מ לפחות. הכו  80 מידות:ב ,תלוי או מונחאו טרספה, וויץ' נדס עץתחתון  ארון )כללי(,  הרחצ דרבח(: יין צאחרים )ארונות  3.3.3

 ר. בכיורס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב תות, מדפים, צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחלד

טת  לפי החל גוון: ון.רן האר לפי יצ מלמין או ו/  קהאיפורמ: פנימי ציפוי החברה.  החלטת י לפ או אחר קהאיפורמצוני: ציפוי חי

 חברה.ה

  ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

 

               :הערות

 פעמיים מחושבתמת שקיי נה ככל )פי  הקיר. המדידה לאורך ךר אורטמ 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך מדידת ( 1) 

באורך   ת יכללו רונו המשולבים בתוך הא( מקרר )למעט ו"בים וכיהמיועדים למדיח, תנור, כירי (. חלליםון ך הארבאור

  זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי  בח, לאארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

ות המטבח  רונבקיר שבגב אן כי יתכן ו לקחת בחשבו הקונה  , עלעצמי צוע ארונות המטבח וביעבור  במקרה של זיכוי  ( 2)

 ו לצורך תחזוקה.ם אללאפשר גישה לפתח/י  ם. יששותפי ים מקולטן/קיימים פתח/י גישה ל

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'ו וכ תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  ( 3)

 במקומות תות ומדפים,לד לרבות ,תו בשלמו  טבחמה ארון  תק אלספ וכרמה על ,להתקינם אלש ונהקה החליט -

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות תהכנו ולרבות ה ) חללים ללא ( ניםובהמ ם חשמליי הכלים ה להתקנת שיועדו 
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עד שהחברה תנחה ע ובמו הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבבאחריות למדיח תחת הכיור. 

 . וכשת הרא

  

 

 ת כביסה: לתליי  קניםמית 3.4

 הכביסה.ליית תקן תה למה ישירפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גיש              

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( כביסהיית מיתקן לתל 

 . מטר סה"כ 8 -פחות מ לא סה באורך שללי כביל חבכול ס"מ 120של  ימליבאורך מינ מתרומם תקן מ או , ס"מ 160 

 .מרפסת/בחצר ערךשווה מתקן תקן שיושר אפ :גג/לדירות הגן  

קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות   תליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת מגולוונת עלש"ע לקן תמ 

 ס"מ. החבלים יהיו   160י של אלבאורך מינימחבלי כביסה  5ל לפחות תקן יכלוהמ יר.קבע לומקו  ן יהיה יציבק. המתהמבנה 

      חה.וניתנים למתי UVת נלקרי  מידיםם, עכותיייא 

ם או  זרועות, מאלומיניו  3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות הדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתוב 

 .בועומקיה יציב ן יההמתק ממתכת מגולוונת.  

 . 5100. הכל לפי דרישות ת"י ו/או משולביניום ומ אליסה: ר כבמסתו  

ת פריטי  במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליי יחידת העיבוי של המזגן/ים,גם  ור הכביסה יתכן ויותקןסתמ חלל : בההער

 . )הנחיות משהב"ש( המיוחדכביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפרט  

 

   )מידות בס"מ(  הרותריסים בדי ות, חלונות רשימת דלת – 3ה מס' בלט 3.5

הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ג הפתיחה ובכיוון בסו  מידות הפתחים,הפתחים, ב יים במיקוםשינו  ו יתכנ: הערה 

  ך.בהמשפות ם הערות נוסבניה. ראה גת התכנון וההחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 

 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 ץ ע) מרחו
מיניום/  אלו
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
(/  כע"כ

 אחר(  כיס/ ר/נגר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 אחר( תכת/  מ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ה ילציר רג פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 כ נגרר כ.ע.  ומ' מזוגג אל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור

 יחשמל  גלילה 
 לל גיבוי ידניכו 

250/215 --- 250/215 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 לילה ידניג

--- 100/115 100/115 

ר שינה  חד
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 כ.ע.כ   ררנג ג אלומ' מזוג 

2 

 אלומ' 
 ומ' לא

 ( )תריס אור
 גלילה ידני

80/210 140/115 140/115 

 "ד  ממ
שמש  )מ

 דר  כח
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ילה(ציר )רג 

 יחה חוץ פת

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ 
ות  לפי הנחי 
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  מ' אלו  אלומ' 

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  סים, הנגררת/יםד גז, הדף ורסי כנף אחת או שתיים, פלדה נג

          ג"א. הנחיות הלפי גילה או ציר ר  לכיס. 
--- --- 
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 תריסים ותחלונ   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 ץ ע) מרחו
מיניום/  אלו
 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה )ציר  
(/  כע"כ

 אחר(  כיס/ ר/נגר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת

סוג פתיחה  
  / כע"כ/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ב( )גובה/ רוח

  /עץ חומר )
יום/  אלומינ

 אחר( תכת/  מ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /נגרר כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי/אחר( 

  ח. רחצה
  כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

1 

 מ' מזוגג אלו 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/90 --- 

ירותי  ש
 אורחים

1  
 ץ ע 

 
 ציר רגילה 

1 

 גג אלומ' מזו 
 וינט 
 פ( י )ק

--- 

--- --- --- 

70/210 9060/ --- 

מרפסת  
 ות שר

1  
 ץ ע 

 
 ציר רגילה 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/115 --- 

דירתי  מחסן  
 וד צמ 

)ככל  
 ( שהוצמד 

 ח עץ/פ 1
טת  לפי החל

 החברה
 ילה ציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. , במפרטבטבלה   צוין ם הקיים בפועל רק בא)

בתחתית   ולימריהתקנת קנט פ למים ויכללו ות נה עמיד י ית ציר רגילה. הדלתות תה ובפתיח 23אלי מס' קן ישר אם לתדלת עץ לבודה בהת= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  נחיות יועץ האלומיניוםהלפי  :סוג פרופיל, = אלומיניוםאלומ'  יתר בסעיף י' בהמשך(.  פרוט ס"מ לפחות )ראה 7הדלת בגובה 

ס( בקיר, חה )כיאו לתוך גומרת על כנף ו/נגר= כנף  כ.ניגרר כ.עילה+ משתפלת, = רג )דרייקיפ(וי סב נט טוי(,= פתיחה משתפלת )נ קיפ פתיחה, 

יניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי  פח אלומ תריס עשויים הזזה יהיו שלבי ה : בתריסי גלילה אוריסיםת ,ית= כנף בתנועה אנכ גיליוטינה 

ארגז תריס יורכב מ'  2.5מעל פתחים ברוחב וב דר דיורחבת הפתח והוראות היצרן. יהיה בהתאם למידו בי הפחת. עובין השלבים לאטימה מוגבר

   .באמצעות רצועה ו/או חשמלי י מעלה,ריס נגלל כלפ= תגלילה  ה ידני. נון חשמלי ומנגנון פתיחם מנגגלילה עם שלבי תריס כנ"ל ע

 אור.  ריס המאפשר מעברתה רגיל( בין שלבימרווח )יותר מ = אורתריס           

 דלתות/תאים לסה"כ הה תית בדירללובלבד שהכמות הכ בטבלה של אחד מחדרים ראובתייע להופ , משותפים לשני חדרים יכולותלתות/חלונותד .ב

 . מיזוג האווירכנה לתפקוד מערכת ס"מ כה  3ו מעל רצפה עד  יוגבה וינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים  ות המצ חלונ

ות חוהמורכבים משני ל, התקן לפי דרישות טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ינות ת/ ווטר חלונו  .ג

לי תו  ביהם יהיו בעהחלונות ורכי. ון(או אחר לפי תכנ מ"מ 6ל ובי שעם מרווח אויר בעלפחות, מ"מ  4 בעוביזיגוג ) יר ביניהםעם מרווח אווית זכוכ

י  יד תקנו עלויפתיחה ונעילה. החלונות  מובנות, מנגנוני  ידיות גלים,צירים, גל ,EPDMזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי קן ואבית

 לכל לותבמסי. אין :תרשתו  .פקוד העורף לפי הנחיות , נגרר פלדה כנף ם יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג ע"ד בממ ן.ה מטעם היצרמתקין מורש

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,תהחלונו 

ים למרפסת שירות גם ם הפונ רבות במטבחיוויר החוץ, ללארור ישיר וללא אויטריים ובמטבחים שירות, בחדרים סנ בחדרי -החוץ אוורור לאוויר  .ד

 פת כיסוי. רבות רפהחוץ ל מכני עד לקירר מצויד במאוורר צינו  יבוצע ו/או בחלון,  תריס אם איננה סגורה ב

גוג קבוע המשולבים בזים יתכן פתחי יניום.יועץ האלומ ו/או פ"י תכנון האדריכלוון, עיל, גסוג פרופ  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךעקה/שמש כמהמ

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMמי גומי גוג, אטרגלי זים, ובכללם: סואביזרים מקוריי יהיו בעלי תו תקןכיביהם ות ורהחלונ   

   ;צרןיה מטעםמורשה  מתקין ידי על יותקנו חלונותילה. הונע   

 יכל. האדר בחירת"חלב"( עפ"י ומה )שקופה או עמבטיחותית זכוכית תותקן  ,לונות()באם יש ח  םושירותי   רחצה רבחד .ו 

 . כיבוי אש ודרישות    אדריכל ה   ן תכנו   , לפי או רפפות קבועות / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת מצעות חלון  יעשה בא (  מחסן   ככל שנרכש )   ן אוורור המחס  .ז 

ערכות  מ, (טלסקופית)פנורמית/ הצצה עיניתסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ל ן ישראתואמת לתק ,רב בריח חון(ביטת פלדה )לד. ניסהדלת כ .ח

מ"מ   1.25בי של ת בעונו ולומשקוף בניה מפלדה מג .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,""רוזטותנעה ות ידי צילינדר, צירים, מגן 

 ן לפי בחירת המוכר. ר לגווה בתנור. גמיניל או צביעי ויו בחיפוה ימשקוף ות. כנף הדלת והלפח
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  בטחון/אש.ת קרקע יתכן ויותקנו דלתות ות בקומסה לדירהכבאות, בכנילפי הנחיות רשות  .בחירת החברהגוון לפי  ניל, ו  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,   –קודי בכל היבט תפשווה ערך  אורד י פלקסבוולעם מי ודבקים על מסגרתעשויה משתי לוחות מ תהיה הדלת כנף  פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים י מתועשי חיצונ ציפו ייקה או פורמגמר צבע או . בהתאם לסוג משקוף הדלת ותקנו אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים י 

  בעל 23מס'  לתקן ישראלי תאםבהיהיה   תלקוף הדמש .צדדים לפחות 3-ת )קנט( מצופה בף הדלקף כנבהי  .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

נעול סיבובי  מקלחת מ בטיה / בחדרי אמ ם. נתו יהיה עמיד למי. המשקוף לאחר התקאטימה יפס כוללבגמר תואם לדלת ת פולימרי או עץ הלבשו

רה ו/או  ו על ידי החבוצגלבן(, שי םאחד מהגוונים לפחות ) 3בחירת הרוכש מתוך ל ון:גו    אור, מזוגג בכנף הדלת.-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 יבחר/ו על ידה. ק/ים שהספ

  בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועה(ים בקומ ל הדייר ר לשמש את כלאמו  )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ   ירהבדתח בממ"ד ובפ -פתח חילוץ  .יא

 יחה.ה וכיון הפתות סוג הפתיחלרבן/תריס, ולסוג החם במידות הפתח, חילוץ יתכנו שינוייכפתח מכות בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוס 

 2 -מ"ד גבוהים כיצוף המהדלת ור סף חיצונית.  נגררת,/ה, הנפתחתוגן הינה דלת פלדה אטומרחב מדלת כניסה למ :פיקוד העורףפי דרישות ל .יב

ם  ורור מעוגליוכן  פתחי או וג ום + זיגינ אלומי ים לפתיחה. חלוןכנפי 2ת לכיס ו/או נגררוים, הס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתי 

פתח  וליד ע"ג הקיר  עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת וניתנים לפרוק. נצ'(,חסומים בדיסקאות פלדה )פל רים שונים,בקוט

הרי  ון, מתקן הסינ רה החבע"י ופק ס ש שבאםיודג (.2010מאי )תקנות הג"א  יצרן.דות הפי מיהפרעה מקומית. מידות המערכת ל רו צתיהאוורור 

הוסמכו לכך ע"י ש ורמיםע"י הג אטימות נוספתבדיקת תקינות ויב ע"י הרוכש, יחירוקו יפ לכן, אושרו ע"י פיקוד העורף ונבדקו  התקנתו ינתו ותקש

וע בפועל על יגבר הביצבפוהביצוע  ןימכר לבכר ו/או במפרט ההמצוין בתוכניות המבין  סתירהלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של  פיקוד העורף.

 חיות מעודכנות של פיקוד העורף. ואם הנהת

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"טאות מידות פתחים אינן מבובס"מ, משוערות ניה ב, הינן מידות 3' מסידות המפורטות בטבלה המ – מידות .יג

 מסך חלונות/ויטרינות/קירות דלתות/של מלבני  ,פיים למיניהםהיקרופילים פוקופים  משסמויות וכן   סמויים ו/או מסגרותבנים ן: מלכגומשלימים 

   בתקנות התכנון והבניה.  ש כנדרלו פתחים אל מידות/שטח,מלא יפחת  יםמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים ה .ין()לפי הענ

 

 .זו(ערות לאחר טבלה הגם )ראה  ים בדירהסניטרכלים מתקני תברואה ו  – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 יתקןמ
 ום מיק

 ורחים שרותי א מטבח 
 ליכל חצהחדר ר

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 בח כיור מט
 ודדת/כפולה( ב)
 

 --- --- --- --- ראה הערה )א(  מידות )בס"מ( 

 --- --- --- --- א'  וג ס

 זיכוי ₪  
 
 אין

--- --- --- --- 

 כיור רחצה 

 --- --- ון משולב באר --- --- מ( בס"דות )מי 

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- ---   זיכוי ₪
 'ראה נספח ג

 
--- --- 

 יים לת ידכיור לנטי 

 --- --- --- 25/40 --- מידות )בס"מ( 

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 ( ')בטיפהוארגז ש אסלה

 --- --- מידות היצרן  לפי לפי מידות היצרן  --- ס"מ( )במידות 

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  
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 יתקןמ
 ום מיק

 ורחים שרותי א מטבח 
 ליכל חצהחדר ר

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

 --- --- "מ( ת )בסמידו 
70/170 

 טיה( )אמב
--- --- 

 --- --- וג ס
לית  אקרייה אמבט) 'א

 ( או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם  ללה למים קרי סו 
 ור,כי חמים ל/

 )ד() ה( מהמשטח

 --- --- ח/מערבל פר פרח  פרח דגם 

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- 'נספח ג ראה 'אה נספח גר אין  זיכוי ₪  

לאמבטיה למים   סוללה
 )ו( ים וחמיםקר

 --- --- דגם
  דרך-בר

 )אינטרפוץ 
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪  

ת למים  סוללה למקלח
 )ו( וחמיםקרים 

 --- --- --- --- --- גםד

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 --- יש  --- --- --- ט() לניקוזכביסה ור מים מכונת חיבו 

פליטת  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
גנה , כולל תריס הייבש כביסהממ  םאדי 
 קולת סגירה ומש

 --- יש  --- --- ---

חיבור מדיח  לקוז, ם וני ור למי חיב הכנה
 )ט(כלים

 (כיור המטבחיקוז ההכנה משולבת בנ)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- ן אי ניל( )ברז  למקרר נק' מים

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  )יב(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- )הכנה( ב()ימים ז לחימוםודת גנק

 

 : אחרותו  טבלהל תו ערה

 ורף להסכם הרכישה(.חר שצבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך א  צוין ק באם בפועל ריים )הק

ור רחצה כיה. נירוסטה, בהתקנה שטוח/ לבחירת הקונה, חומר סילי קוורץ: ס"מ( 80/46ולה מ או כפס"  40/60דות )בודדת במי חכיור מטב (א)

  .החלטת החברה תוצרת לפיס. מידות וחר טילת ידיים:ר נכיו  החברה.י יבחר ע"שק, ספ/במידות לפי היצרן י(:לחני )אינטגרל שו 

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (רליט 6ל שארוכה ליטר ו 3צרה של דחה קה  קיבולת בעל) דו כמותי חרס,/מונובלוק ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה )ב(

 .וסטהבעל צירי ניר כבד יפלסט)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה. 

 יטת תמיכה ות ומ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינ 3.5קרילי בעובי ר א מחומ תהיה אמבטיה:

 לפחות מצופה אמאייל.  "ממ  2.5י בפח בעולחילופין מ. ווןל מגלרזופילי במפר
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עזרת ידית  ים/קרים בממים לחיסות מי דו כמותי )ו קר בעל מנגנון מערבל מיקסר רום ניקל, דגםפוי ככל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בצי )ג(  

ית בארץ, ככול ישות התקינה הרלוונט דים בכל דרהעומ יםלמים חמ  סדרות 3מתוך  הקונהאחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת 

 . 1385ומדת בדרישות הת"י שישנה, וע 

ס"מ   20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כ הקל, פיום ני בציפוי כר רבל,מע /פרח: דגם: ח. לקערת מטב()כולל חסכם יםים/חמ סוללה למים קר )ד(

 נה הרלוונטית בארץ.רישות התקיבכל דם העומדי למים חמים דרותס 3ך לבחירת הקונה מתו  לפחות.

 15פחות ולעומק מ לס" 15 -רך כ באו פיהיקל, בציפוי כרום נערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, םסוללה למים קרים/חמי  )ה(

 וונטית בארץ.ה הרל למים חמים העומדים בכל דרישות התקינ סדרות 3ונה מתוך לבחירת הק לפחות,ס"מ 

  , למים קרים בלבד.בציפוי כרום ניקל, חדגם: פר ם:ידיי  לתיור נטי כ

טיה וכן  בוי האמלמיל  לת יציאה תחתיתכולקס מהקיר, הים וקרים, מי סוללה למים חמ :טיהבאמב :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים (ו) 

  .מזלף ו מ לפחותס" 60כי באורך יל אנצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוב   

 ןע"י החברה/קבלוצגו שי 1385ועומדת בדרישות ת"י חות תוצרת הארץ כשאחת לפ סדרות 3ה מתוך אמבטיה/מקלחת, לבחירסוללות ה

 . )ככל שידרש( ניל ירזבולביוב,  חיבור :וללתכ י שטיפת אסלהגז/ארכיורים ו  התקנת ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 ין או שפכים. וחיבור לקו דלוח מיםרים, מים חמים ק: ה כוללתור למכונת כביסת חיבהכנ (ט)

 טבח.סיפון קערת המב, ולברז והכנה לחיבור לביולמדיח כלים כוללת:  ההכנ  ( י)

ן  הסופיות הינ   ותהמיד הרי אלו משוערות, אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,תקן ו/או מו/או   רואתישיש בה כלי תב בצת: בכל משדותמי  ( אי)

 החברה. שנבחרו ע"יהיצרן,  הספק ו/או מידותל בהתאם

 י קצה.אביזרבאם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא : זהכנה לנק' ג (בי)

 . רוניתופקת מהרשת העיהמס בטמפרטורה  : מיםים קריםמ (גי)

  מניעת החלקהל ן ישראלים בתקדי שעומ ותקבועלרכוש  יש דירה,במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה ב -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח ( די)

  .R-11 -ת מולא פחו

 .  דה או הכיורור משטח העבוהממוקם על מישברז  = קרי פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוול נשלף = ( טו)

  ים, בעזרת ידית אחת. לקרים /חמ ות מים= ויס)מיקסר(  מערבל

 הם. לפיית ברז ו/או שני מקלחת ו/אולראש  , ים/קריםיאה, של מים חמסה/יצ)אונטרפוץ( = חלוקת כני דרך-רב

 ז וכו'(. יקולחות/פתחי נ ות )ברזים/מקהקצה הסטנדרטירכות כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למע יש לקחת בחשבוןז( ט)

ת, המקלחא , שטח ת ר צנרת הדלוחיןת קוטלת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמ)לאחר קב לור לעימהאמ  שינוי

הניקוז המים לקיבולת ממפל הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת  ם, עלול לגרור הצפה בחדרהקפי מפני גלישת המיומחסום 

 .ברצפה

  גון  צעים מתאימים כט באמשרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקו לחת וככל קגם למ  הינו השימוש באמבטיהל ו( הואייז)

  דות למניעת החלקה.בקות המיועקת מדדבה

  י לאבמקרה של כיבו הגזיתוק זרימת ים מנגנון לנ בכיריים הכוללשתמש לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש לה ככל שמיקום הכיריים (חי)

 ת הבישול. להבה/ו של רצוני

 ו במסמך אחר א טבלה, במפרט מכר זהין כך בצו באם  רקבפועל   ות לעיל יותקנו בהער )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות

 הרכישה(. שצורף להסכם

 

 ל הבניין(, ברצפה, ותפים לכלכן ומש קם יתלטני ביוב )בחללקותחי ביקורת צנרת ופ: אחררה, לכל צורך ם בדי אביזרי אינסטלציה נוספי    3.6.1 

 (.  ת, עפ"י דרישות כיבוי אשוכמו  )מיקום י כיבוי,יתכן מתז לציה.סט האינ דסעפ"י החלטת מהנכמות במיקום ו בקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין   בלי פיקודגז וכ העברתוצנרת ל מפוצל או/ויני מרכזי יקוז למזגן מהאינסטלציה. נ הנדס לפי החלטת מ, מיקוםארון למחלקי מים ב  

 .  למאיידהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד   
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 הערה:  

 דמוי  יסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות התקנת כ(, יתכן ויחייבו ידרשו ש ככלבוי, )ת מים/ביוב/מתזי כי רנבמעבר צהצורך   

 ,  פהלקירות ורצ בסמוך ו/או קרה ות סמוך לקירותב ,או "ספסלים"" ותאו קור מודיםע"  

 פתחי  יתכן וידרשו   ן הבניי  הברים לגובקולטנים העוב טלציה י לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסיש לקחת בחשבון כ ,בנוסף  

 תחזוקה.  ה לצרכי גיש פשריש לאאותם ו לחסום ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין   שיידר, ולכן בדירות בהם ביקורת  

 

המערכת  תקנת תהיה לפי הוראות כל דין. האולצת באמצעות מערכת סולארית משותפת ממים לדירות הספקת מים ח: םמי  חימום   3.6.2

 .  ימר(ים )טי חמים והתקן קוצב זמן לחימום המ גיבוי חשמלי לדוד המים הלרבות  579התאם לדרישות תקן ישראלי ב ית תהיההסולאר 

זמן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב כולל חימום רכת הסולארית ולמעוד( המחובר יותקן מכל אגירה )דל דירה לכ  

   ההפעלה.מראש את זמני  לתכנןבמאפשר  

         ם, ום אחריי חימבאמצע ם המיםיעשה חימו, צעות מערכת סולאריתבאמניתן לספק מים חמים  לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא  

 . זמן לחימום המים )טיימר( התקן קוצבכן והקיימים בעניינם. דים בתקנים ם באמצעותם עומפקישהמים המסו ובלבד  

  עליון גג או בסמוך להשירות או כגון במרפסת במקום מוסתר אך נגיש : דמיקום הדו  ;ליטרים 120: תבקיבול מיםח למיםד( מכל אגירה )דו             

    מהנדס האינסטלציה. תכנון לפי 

 . . מכונת כביסה: קערות מטבח ורחצה, אמבטיהמים חמים לכליםור  חיב 3.6.3

   אין.  :"דלי"ברז    3.6.4

 פי החלטת החברה(.קום לימ ): יש הנה מים לדירלמו הכנה  3.6.5

 . : פלסטידלוחין  ינסטלציה,הנדס הא נון מלפי תכ ,PPR, S.Pפקסגול, : פלדה מגולוונת, ים חמים וקריםצינורות: מחומר ה 3.6.6

 .פלסטי :יםשפכ 

 הגז   נקודת דהגז וע ממקור הספקתרה בדיז ת גול צנר, מחיר הדירה יכליש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר 3.6.7

   .ה גז דירתיוכן הכנה למונשית במטבח הרא                    

 ש. : יהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (זו טבלה רות לאחר הע )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5 'טבלה מס 3.7
 

 ון, ראה נספח ג'מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפ
 
 
 

 ום מיק

ודת נק
 מאור 

 קרהת /קיר
 מפסק  לכול

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
    מוגן מים

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ת נקודו  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 אה מבו  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -
מפסק תאורה ללובי   -

 . חדר מדרגותקומתי/
 . ידירת לוח חשמל  -
לל  ת כו ארון תקשור -

   . קע ש
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
לת  הפע ל  חשמלנקודת 
)ראה מרפסת   .התריס 

 שמש(. 

 - - - 1 1 ור פרוזד

  3באורך מעל  בפרוזדור 
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 ף. מאור לפחות + מחלי 
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 ום מיק

ודת נק
 מאור 

 קרהת /קיר
 מפסק  לכול

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
    מוגן מים

 ע תק בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ת נקודו  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 1 טבח מ

6 
ם  )אחד מה

אחד    כפול,
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

ם מוגן  מה
דרגה  ב

 רגילה( 

- 
 יד() 1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ל  יה מע תקע יהה

עבודה ככול  המשטח 
האפשר ובהתאם  

מטבח יותקנו  ן הלתכנו 
עי כח נפרדים  שק

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
   םהורי 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
   (נורהלמ

 

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 
אינטרקום )נק'   -

 ד( שמע/דיבור בלב

 ד/"ממ
 ח. שינה

ה לפי  מנור
הנחיות  
 רף פיקוד העו 

3 - 1 1 
וד  פיק  ת תקנו לפי 

 העורף

  חדר רחצה
 כללי

 אמבטיה( )

1 
 מים(  וגן)מ

- 1 
1 

ית תקע  ב)
 לתנור( 

- 

נור  תקע לתבית 
תקן קוצב זמן  + החימום

הכולל מפסק לדוד  
ום עפ"י  במיק  השמש 

   התכנון. 
והיכן   חלון בהעדר

 , שנדרש 
ור  ורהכנה לנקודה לאו
 מכני + מפסק. 

 - - - - 1 יםשירות

ן והיכן  בהעדר חלו 
 שנדרש, 

ור  דה לאוורלנקו הכנה
 מכני + מפסק. 

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי 

 יבש כביסה(מי 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 ן( )מוג

IP44 
- - 

  חשמלי + כולל תריס  
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
ל )ככ

 ( דשהוצמ

1 - 1 - - 

יכת החשמל של  צר
המחסן תחובר לשעון  

יו  תי אלרמל הדי החש
המחסן. או   יךמשו

לחילופין שהזנות  
של כל    שמלהח

נה  ו למו יחובר   המחסנים
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
ה נפרד לכל מחסן,  מונ

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 סתורמ
 יסה בכ

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  לטבלה ואחרותהערות 

 אחת. לל נקודת הדלקהכו אהיל/ ארמטורה(, -נורה וכיסוי לאקרה )לאו ת רגבי קיבית נורה על  = קודת מאור קיר/ תקרהנ (א)

  בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.  ו יותרא)שני שקעים  מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיבור  קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ר לפחות. ממ" 1.5בכבלים  ר יבוצעהחיבו

החיבור  ספר כל שקע בנפרד(.חד, נבפנל אשקעים או יותר ני )ש הניזון מזרם חשמל רגיל סוי,כידד עם קע בושמים:   מוגן  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים יבוצע בכב
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לכמות  ושאינם תוספתעיף א' ר(, המצוינים בסה או קישל נקודות המאור )בתקר לאופן ההדלקה דור בלבא ת נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 א'. ף ת בסעי צוינוממאור הה נקודות

 בהכרח נקודה/ות "כוח". ושאינם לי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,ל חשמבי מעגהנמצא/ים על ג  ים""שקע/ = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה. צה מוגן מים פרד אך אביזר הקחשמל נ בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגלאחר=  או  P44Iבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ים, בין מחשב –דת טלפוניה, נקודת תקשורת ת נקווכוללומפלט( או לחוד )קונקודות ביחד  3= )מחשב( תקשורתץ/פון חוטליה/ז טלוי ת נקוד (ז)

אינטרנט. /הטלפונים יבור הדירה לרשתללא ח  ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. כאמור, חיבור לקליטת שידורי חובה –נקודת טלוויזיה 

 ולל כיסוי.כ 1ל מודו 55וקופסא  בקיר כנהמריכוז התקשורת ועד נקודת הה היכחוט משנור ויכלול צנקודת התקשורת ת

 . (ייןעמדת שומר לפי הענ לת כניסה למבנה או לדלים )ננקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פ ום(= נקודת טלפון פנים )אינטרק  (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  סקוח למפות ללר בר ישי, מחועל גבי מעגל חשמלי נפרד קע כוחבית ת = קודת כחנ (ט)

דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים  , בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים להמטבחבחדר  מפסקים ותאורה ים,שקע (י)

 ם. יישראלי ה

קודת ההכנה  נ  רת ועדתקשו  זמריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( שיכה בלבד."שרוול"( וחוט מלצנרת )באם לא צוין אחרת הכוונה "הכנה"=   (יא)

למניעת ספק  חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. "מפזר  יותקן )באחריות הדייר(,הרחצה חדר  על דלתמחימום נמצאת  נורבאם ההכנה לתבקיר. 

 ע מוגן מים. חימום כוללת שק ה לתנורההכנ עי חימום לא מסופקים ע"י החברה.צכי אמ שיודג

יקים/מכבים את אותה/ם  דלך מיהם, אאים בריחוק ביננמצ, משני אביזרים נפרדים שונים ה ויה/ כיבלהדלק ניתנותנקודה/ות מאור ה  =חליףמ (יב)

 מאור.  נקודה/ות

 רישות מהנדס החשמל.דהחוק ו בעקבות הנחיות יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יג)

יריים. הנקודה תחובר ישירות  לכתוכנן ום המקתחת למתקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתוור תלת פאזי= ללת חיבבדירת מגורים הכו  (יד)

 חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. . הנקודה תכלול את כל ה2.5/5וט בכבל ותחו החשמל תלת פאזי בלוח פסקלמ

 מך אחר ו במסאר זה  על רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכלעיל יותקנו בפו בהערות כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות  )מובהר

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   בת לתאורת לילה קבועה בחדר מדרגות.ומנגנון ש .יש :ת מאורו נקוד  :בכל קומה :תיתה קומר מדרגות/ מבואחד   3.7.1 

  יש. :מתיתקו  אור במבואה להדלקת צן מתוך הדירהלח יש. : חצני הדלקת אורל יש. :רגופי מאו   

 כולל כיסוי.  1מודול  55א וקופסדת ההכנה בקיר נקו וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד ר  ול צינות תכלהתקשור: נקודת טלפון חוץ  3.7.2 

 , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם :צליל .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

 ת"י. רישות ה , לפי ד: סטנדרט סוג :ביזרי הדלקה/שקעא 3.7.4 

   .: ישך הדירהבתו  )כולל שקע רגיל(,דירתי קשורת ת ולוח ם(ודולימ 6-ל )כולל השארת מקום פנוידירתי  וח חשמלל 3.7.5  

 אין.  :שעון שבת : יש.מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל :וםמיק  

     כולל קוצב זמן. : יש.י חשמלש/משמים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

  . אמפר 3×  25זי: : תלת פאדירתי   ל חיבורגוד 3.7.7 

 כניסה הראשית בקומת דלת התיחת , כולל לחצן לפבורשמע די קום)אינטר .5 ורט בטבלה: כמפיקוםמיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(.  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן. : אינפרדת(וספת במעגל סגור )נ זיה ווי מערכת טל 3.7.9 

או   ןניילב אנטנת צלחת מרכזית.  לחילופין רב ערוציתיזיה לקליטת טלוו לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה קליטת שידורי הכנה ל 3.7.10 

  . דיוור TV-החובה לשידורי יטת קל ל םבנינילמספר 

 : מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ש"ע. ף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אוחיצוני )משותוח חשמלי אוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפבהמחויב  אוורור חלל  -          

 . 3.5בלת פתחים סעיף ים בטתריס ראה גם התריס. עלתשמל להפי כולל נקודת חס חשמלרית  -           

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 . משולב בארון תקשורת הטלוויזי ארון טלפוניה/ -          

משקולת לסגירה  נה עם הגולל תריס כ 4" ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר למייבש כביסההכנה  –ת במרפסת השרו  -

   והזנת חשמל.            
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 ל הישראלית  מרשת החשלים לחיבור תלת פאזי ומערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתא -            

 ם. החשמל המשתנית תעריפי זנהותאפשר              

 רת  תקשו ם חשמלי, יחידתזר ב המודדמתבססת כל רכי ית אשררת החשמל הדיבלוח המערכת תכלול יחידת מדידה              

 תם בצורה ברורה. וומציג א הנתונים בצורה מקומיתלשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את              

  צריכת האנרגיה נתוני ת ג לפחות אג יצימ', הצ 1.5לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה  הדירה בסמוך תקן בפניםהצג יו             

 לותם הכספית. ואת ע טברת  והמצ השוטפת            

 

 : מתקני קירור / חימום, בדירה.        4          

 ן. אי  :מרכזי  י רתי מינדי  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, פאזי תלת תסטנדרטי אחת מרכזית ינימ למערכת בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל אוויר ורפיז רהמאפש  אחר או במיקום רוןהמסד וא האמבטיה חדר תקרת תתי לתח בצמוד איידלמ מתוכנן מיקום

 ;הדירה חלקי

                       נןהמתוכ המיקום בין הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי קודיפ ו נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 מוצא. הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ וםלמחס המאייד וזניק 3*  2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,הוכנן למעבהמת םהמיקו ועד למאייד

 . עלופב מערכתה להתקנת עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה

 .קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר זוגמי נדסמה ידי על ערכתהמ נוןתכל בהתאם היהי תההכנו מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום וסתרומ  נעמוצ וםמיק .5

 ההכנה תכלול: הבמקרה זה למזגן עילי בממ"ד. באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנ .6

 לוח החשמל.נה ישירה מנקודת חשמל נפרדת הז -

 במכסה. סגרנור ייבדירה. קצה הציפעיל  פהמחסום רצ עד אלמים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ו זצנרת ניקו -

 ה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. ה יהים המעבמיקו -

 או שווה ערך. ,"עומר" ורף יותקן התקן מסוג לחילופין ובאישור פיקוד הע -

 . אווירה הנדס מיזוג ם לתכנון מ כל ההכנות הנ"ל בהתא -

 

 לכל מיזוג מאפשר ואינ  ה הדיר  ןתכנו  האוויר וגמיז  מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.עי( ל6) 4.1סעיף מעבר לאמור ב .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ מפוצל םני/מזגןל הכנה  בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות יותהתשת

  .אין :ניין בב ר דירתי הניזון ממערכת מרכזיתמיזוג אוי  4.3

   .: איןזועל בגהפום ר חימתנו   4.4

 רחצה(. )בחדר .מוגן עקש  כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 . אין: םורי רדיאט  4.6

 : אין. ם חשמלייםקונבקטורי   4.7

 . : איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.חריםמיתקנים א  4.9

 

 סן: , במחש ובטיחות בדירהא סידורי כיבוי * .5

 .: ישרכש(נ )באם סן מחב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :טית )ספרינקלרים(כיבוי אש אוטומ מערכת 5.1  

 .ות הכבאותדרש ע"י רשישי ככל: גלאי עשן  5.2  

 יש. :מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד( 5.3 
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 ח ושונות:ודות פיתו עב .6

 חניה  6.1 

                       : בתחום המגרש;כולםהיתר הבניה.  : לפייניםהבני  לכל החני הכל מקומות  סך 6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  ניות במקום אחרח                                

 וין בתוכנית המכר. כמצ: יקוםמ  ניהלפי היתר הב: חניות מספר: יש, רטית/משותפת(ניה לנכים )פח 6.1.2  

  י רשמכה המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נ תכניתומן בחנייה לנכים כמס             

 . נכהנכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו    ובהעדר רוכש התחבורה(, מטעם משרד                               

 אין. : חניה לא מקורה מר רצפתג 6.1.3  

 ש. י: ישמהכב  גישה לחניה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :הלחני ה סבכני ום חסמ 6.1.6  

    

 ש פיתוח המגר 6.2 

 יסה כנ  ילשב ולתכל החיצונית בהרחה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת דע מהרחוב יתצונ חי כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום     6.2.1                    

 .ותלפח ר"מ 20 של טחבש ידולצ מלווה גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 .ן בעל גוון בהירהנית  ככל יהיה הריצוף  אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ /טון/ גרנוליט: בומר גמרח :מדרגות/שבילים 6.2.2  

 .,אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: גמרחומר  .: ישם מרוצפיםחי משט 6.2.3   

 בהתאם ם חסכוני במיגינון  וח()על פי תוכנית אדריכל הפית  .יש  :חיהמצ רפת(. כנית  מצו)על פי סימון בת .יש: תפתחצר משו  6.2.4  

   לאות.משרד החק נחיותלה                                

ולא צמחיה  ים בלבד )לא עצים ם רדוד שתילת צמחיה בעלת שורשיותרת טון מ מעל תקרת ב לה(.כו) מעל תקרות בטון. חצר,

   .יםעמוקת שורש 

 ראש מערכת ממוחשב. יש. כולל: שותפתמ השקיה רשת 6.2.5  

  לשטח ונהה( הכולה/חלקכול תקרה מע)חצר,  המכר לפי תוכנית :יציאה לחצר מחדר;  יש: הגן  ות/רצמודה לדי ר, חצ 6.2.6  

 קיה.  כת השא מערלא מגונן ולל   

 ע"י הרוכש בעת  הן ( יעשמים משולי הבניי  : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתערהה   

 . טיתסידור הגינה הפר    

 , שוחות וכו'( ת,נרצמרזב/ים, )ול , חלחםביוב ומי ה/ות, גז,גישמ יתכן: גן  ות/ לדירכות משותפות, בחצר הצמודה פירוט מער 6.2.7  

  (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי )הכל לפי בויכי קשורת,תשמל, ח   

  מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח  :גן ות /לדיר ודה מבחצר הצמשטח מרוצף  6.2.8  

 הרשויות.  רישת לפי היתר הבניה וד   :חומר: ות של המגרש/חזיתגדר ב 6.2.9  

 . רהת החבקביע ולפי  וח המאושרתית לפי תוכנית הפ ממוצע בגובה   

   .אין(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 רכות משותפותמע .7

 ז: גמערכת  7.1 

רש או וכנית המגאר בתעם חברת הגז, ובמיקום המתו  בתאום קרקעי-תת צובר גז צעותבאמ מרכזי סידור :כנה לאספקת גזה    7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. ת הנאה וזיק נהינתורך תדת הצבמי המקומית. ותרשעפ"י דרישות ה וניין אהב

 ברת הגז.חבבעלות  הינם ,כאמורהגז  צוברכי מובהר בזאת    

 ;יש: זי לדירהמרכ ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.63.)סעיף  4טבלה ראה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  
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 :דורים לכיבוי אשסי  7.2 

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ככל שידרש :גותחדרי מדר לחץ בפעלת מערכת לה 7.2.1  

 יועץ הבטיחות.  יבוי והנחיותות רשות הכע"י דריש ככל שידרש: םבואות/פרוזדורי במעשן  מערכת ליניקת 7.2.2  

 ות.הבטיחיועץ הכיבוי והנחיות  ת . לפי דרישות רשו יש :ם(רינקלרי מתזים )ספ –ית מערכת כיבוי אוטומט  7.2.3  

 עץ הבטיחות. חיות יוות רשות הכיבוי והנ: יש. לפי דריש עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

  הנחיות יועץ הבטיחות.שות הכיבוי וע"י ר ידרשככל ש :גלאי עשן  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשכונות ( וארכיבוי )הידרנטיםי , ברזאש כיבוי ו  י גילו תמערכו ת אות, לרבו י הכבכל סידורהערה:      

 ישות רשות הכבאות.מיקום וכמות לפי דר פרטיים, או               

 

 יש. : ניוניםבחוורור מאולץ א 7.3 

 אין. : להזנת הדירות() ויר מרכזיתכת מיזוג או מער 7.4 

 . ןאי :יםש הדיירים לשימו/בחדר מערכת מיזוג אויר 7.5 

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :מיקום שגוי.  לדואר 1 הבית,לוועד  1לכל דירה,  :רואתיבות ד 7.6 

 .  816 י"ות ה ובניי תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית עלותב ויהיו יניםהבניחד לכל במקבץ אאו  , בנייןל כל                     

 : חריםקנים אמית 7.7 

  ין ולטובת בנייניםבבני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים בחלקים משותפים(,תאורה ) , מערכותר מיםם, מאג ניקה ומשאבות מיס מערכות  

 י תוכנית המתכננים והיועצים. לפ וכמות: וםמיק  .וכו' ןם סמוכים לטובת הבניי ים, או בבנייניכסמו  

 

 ית ערכות תשתנה למחיבור המב .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד יםמונה מ; : ישתלבי  שי ראמונה מים יש; : ר לקו מים מרכזי חיבו  8.1  

 יש.  :וב מרכזי חיבור לבי 8.2  

 התקנת מונה.  לא כולליש.  ;חברת החשמלבהתאם להוראות  ,חשמלהבניין לרשת ה רחיבו  8.3  

 . הטלפוניםרה לחב' ר הדיחיבול כוללהיתר(: לא  שהכנון והבניה )בקתנות ה תאם לתקבה :פוניםת הטלהכנה לחיבור הבניין לרש 8.4  

   (.3.7.10 גם סעיף  הלבד )ראהכנה ב .אין: (רנטאינט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 צועם בפועל ות שביעבוד ה. חיר הרכישבמ יםכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, רכה, קירות ת: כביש, מדרשי הגובל במגפיתוח כלל 8.6  

 חברה.אחריות הינם בומית אה ע"י הרשות המק עשי  

  מכלים ניידים.: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7 

 . מקומיתהרשות ה ע"י: אשפהפינוי   

 

 רכוש משותף  .9

 : שותףתיאור הרכוש המ 9.1 

 ר.המכת באם סומנו כמשותפים בתוכני: ת חניה משותפיםמקומו     9.1.1   

 ין. א: (יתחלק חהפתו  ועמודים, סהני )קומת כ חלקית תמפולש קומה 9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 20-: לא פחות מ3,4,5 בבניינים "ר.מ 14-פחות מלא : 1,2בבניינים ח: בשט .: ישכניסה ( בקומתמבואה )לובי  9.1.4   

 יש.  : תבי( קומתי ה )לו מבוא 9.1.5   

 .2חר: למס ין(.ל בני)בכ. 1 למגורים:פר(: מס) חדרי מדרגות 9.1.6   

 . 2מסחר: ל ניין(.)בכל ב 1 למגורים: :מספר מעליות: יש; תי מעל: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 יש.ים על הגג: על ידי מיתקנ החלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 מ"דים.מ -ייםים דירת חבים מוגנ יש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :משותףחדר דודים  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו יתקןמוכל ,  תמערכות סולאריו :ן( כגו שותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות קנים על הגגמית 9.1.11  
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 . פי כל הדין על   

 . ; ישגינון שטח ללא  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  ות לרבות תקשורתכדרי מערח: תףוש משו ל הבית שהינם רכש ם וחלקים נוספיםמיתקני  9.1.13   

  מכר. ה בתוכניות מסומנים כרכוש משותף הרים במפרט זה, ח פרקים אכמפורט בני אשפה וומתק    

 

 : משותףשאין להוציאם מהרכוש ה (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת.ה לחניה גיש 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 גג.על ה המשותפים() ניםל המיתקנים השו א מדרגות גישה מחדר 9.2.6  

 רגות אל חדר מכונות.גישה מחדר מד  9.2.7  

 . (ים)משותפ טכני/יםדר/ים ומתי לחו מלובי ק גות אגישה מחדר מדר 9.2.8  

 .על הגג משותפים יתקניםעל ידי מ תפוס ה –הגג חלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 נים בדירות(. וג רחבים מיש מ  -)אין .מקלטממ"ק / 9.2.11  

 ותף. כרכוש מש החברהככל שיוגדרו ע"י יות, חדרים טכניים וחלקים עט חניות פרטמות חניון למקו: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותף בי  9.3 

 ף או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משות –)להלן  1974 – ד"ות(, התשל)דיר ק המכרלחו 6תאם לסעיף בה )א(  

 של התקנון המצוי    ית מבטל או משנה הוראהלהחיל על הבת או שבדעתו והתקנון שחל על הבי  רשם כבית משותף יהמיועד לה    

 אותו עניין; ואלה העניינים: פרטים על המכר חוזהצרף לט או לחייב לכלול במפר, ם המנויים להלןענייניין מן הייחסת לעניהמת    

 מהרכוש המשותף;הוצאת חלק  (1)    

 ירה; כוש המשותף הצמוד לדורו של החלק ברעיש (2)   

 ר אליו; ם בקשפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבישיעור ההשתת (3)   

 ; הול הבית המשותף נית החלטות בדבר רי קבלסד (4)   

 רות; )א( לחוק המכר די3ר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף עניין אח כל (5)   

 ל אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב ( יראוהו, עסעיף  קטן )אמהעניינים המנויים ברטים על עניין פ שלא מסרמוכר  )ב(  

 הבית  המשותף.   עלו עניין יחולו בי אות מצוי לגת התקנון ההוראוש    

 

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  ו של החלקשיעור 9.4

 של כל  לשטח ( 5א' סעיף  רט במפרט מכר זה פרקפן חישובה כמפוואגדרתה וין שטח הדירה )כהיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שב 

 ול דעת י שיק דרש לפכפי שיי המשותף,ת שור ברישום הביאחר הקכל פרט חס זה או בון בי, זאת בכפוף לכל תיקיחידות הדיור בבניין  

 חו בחשבון השטחים המשותף לא יילק שית ברכוקה של כל דירה בבמוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלה  

 (.6במפרט זה פרק א' סעיף  רה )כהגדרתםהצמודים לדי   

 

 :ול הביתת בדבר ניההחלטו סדרי קבלת  9.5

 . 1969 -כ"טוק המקרקעין התשבחה על פי הקבוע יהי 

 

 :אליו ר ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר שיעו  9.6

 שירשם, עם רישום הבית המשותף. תאם לתקנון המוסמכות ובהאם לדרישות הרשויות המכר ו/או בהת םכראות הסבהתאם להו 
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 משותף(:ה שיוחזרו לרכושאו /)ו המשותף  ים מהרכושהמוצאהחלקים  9.7

 "ב  ים בתוכניות המצמהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנ  יוצאו, בהסכםין זה אמור בעניוע מהבלי לגרמ      

   כם המכר.מפרט המכר ו/או בהסו/או מצוינים ב      

 של החברה. קביעתהותף לפי בבית המש דירותתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לות החניה שבעמד .א

השטחים  ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כלש המשותף מהרכויוצאו  המרתף  נים בקומתחסהמ .ב

 הבית המשותף. כרו עד מועד רישום ותף ואשר לא נמשהממהרכוש שהוצאו 

 לעיל(.   9.2.10ת )למעט החלק כאמור בסעיף מרפסות וגגו .ג

  .משותף מהרכוש ה מוצא אים ר השנחד .ד

  .מוכרתשבבעלות ה או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאהחניות ו/ו כל א יוצמד ם הבית המשותף ל שוככל שבעת רי .ה

 

 

 ____ _______ _    ____________   ________________ __ 

 החברה /חתימת המוכר     תאריך          תימת הקונה ח         

 

 חיםנספ
 

 ותף. נציגות הבית המשולשיועברו לקונה וספים סמכים נמ נספח א' 
 . לליותהערות כ פח ב' נס

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
 



 
 

 

                       ______ _____                                            ________ ____ 
 חתימת המוכר                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'',  פחים אנס

 32  מתוך  30 'עמ 02.11.2021תאריך: /    10ורה משהב"ש מהד  - משתכןל מפרט מכר /  ין מורשתמודיע  נתיב   /  יקטים בע"מגר נתיב פרוש.    /  הבניהכות ד לאימס 

 

 עלי הדירות ת ביגו נה ולנצנוספים שיועברו לקומסמכים  – 'נספח א 

 

 ט:תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפר 10.1  

 דירה. הניות( של )חיצו ידות כלליות ר ומדכל ח מידות שלהכוללת  1:50 -מ דירה בקנה מידה לא קטן כנית הת 10.1.1   

 בקומה.  ותף המש הרכוש  הכוללת סימון 1:100 -ן מקטומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא תכנית הק  10.1.2   

 בקומה. ש המשותף ן הרכווללת סימוהכ 1:100 -כנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מת 10.1.3   

 מון הרכוש המשותף  הכוללת סי 1:100 -קנה מידה לא קטן מרתף בשות; קומות ממפול קומותניות קומת כניסה/ תכ 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה צילב ף יתן לצרמדים; תכניות אלו ניים מוצושטחים דירת    

 . 1:100 -ן מלא קטתכנית קומת גג בקנה מידה  10.1.5   

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250בניה בקנה מידה יתר הבלת קה לרשות המקומית לשהוגש תכנית המגרש כפי 10.1.6   

 צמודות.  וגינות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פישיש למסור ת ולחומרי הגימור, ורכעהמ לכל מושושי הוראות תחזוקה יינתנו  בעת מסירת הדירה 10.2  

 עניין: ר דירות בק המכחו   

 ורם. מעל גית כל רכיבי הדירה לתחזוקפעולות שוטפות  )א(   

 רכות מיזוג אוויר,  מעחות, מערכות בטיהמותקנות בדירה לרבות  השירות ללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כו )ב(   

 אלה.קטרומכניות וכיוצא באל כותמער   

 . נדרשותתיות, אם  ותקופתדירות ואפיון ביקורות שוטפות  )ג(   

 שר. ספק ומספר טלפון ליצירת קשמות יצרן/נים בדירה, לרבות תקמו הרכות חריות של ציוד ומעודות אמפרט טכני ותע )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של  זוקה תכנית והוראות תח ( 1) ןנייה בבשונלו נמסרת הדירה הרארה אשר המוכר ימסור לרוכש די 10.3  

 עניין: במכר דירות  החוק  פי אם לכל דין לרבות עלור בהתחובה למס ן שישהבניי   

 קת כל רכיבי הבניין על גימורם. ולות שוטפות לתחזופע (א)   

 ת, מערכות מיזוג  ערכות בטיחות, מעליומת רבובניין ל השירות המותקנות ב מערכות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של ב()   

 באלה.וצא ת וכימכניואוויר, מערכות אלקטרו    

 ת. דרשו נאם   ,שוטפות ותקופתיות יקורותאפיון בתדירות ו )ג(   

 ר. פר טלפון ליצירת קשספק ומסמותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ י ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המפרט טכנ )ד(  

 יה. מיליפקסר ומספ הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון מת צוות המתכננים שלרשי ה()   

 שמל ותקשורת, מערכות בטיחות  חסטלציה סניטרית, אינ ללבד שות במערכות המשותפ ( לAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ה האמור  ולפיה על רוכש הדיר כתבה בים הנחי יצרף למסמכים האמור המוכר  רכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומע   

 נויה.עם מי ת )הראשונה שתמונה( מידהדירו ה של בעליהקבועלמסור אותם לנציגות הזמנית או    

 

 

 או החברה  עיל, ירל 10.3חומרי הגימור כמפורט בסעיף וכניות והוראות תחזוקה של המערכות ו לקבל לידיו הת שוןהרא שהרוכ  סרב (1)  

 ניהול )באם תפעל    או חב'ת הבית ו/נציגושאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות שות כן. החברה תהא רלע בתהחו ב מדה כע      

 ין(. בבני      
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 ת כלליות ואזהרות הערו   –ב'  נספח

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

   .שראלי,ון והבניה והתקן היות התכנרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנהמוצ כל .1

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות ןיתק מ .2

  ותאנטנ  ומיתקני( מ"קא) פתמשות לקליטה אנטנות קנימית: 799 י"ת,  ישראלי תקן לפי, החובה שידורי קליטתל לאנטנות מיתקן יותקן  בבניין .3

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה דורישי  יטתלקל  נותלאנט מיתקן התקנת מחובת רההחבאת  לפטור רשאיתמית המקו וועדהה .4

עומק  ל מתאימהה צמחיה קר  ולתלש יש  בנויות תקרות מעל וקמותהממ  גינותבו בחצרות .תשלום בלא  חובה רישידו לקלוט ניתן יהיה דירה

יכוסו   כאמור ג, גז וכו'יזו, מורתמל, תקש כגון: מים, ביוב, חש ערכותמ  האיטום בשכבות פגיעה למניעת, ( ס"מ-----המתוכנן של אדמת הגן )

 ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.  צורת בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את

ם )ברזל( וכן התחמצנות מינרלי  ,"עיניים" ם,בדלי מרקם, גוון, גידיבעיות כגון: היתכנו תופעות טם, לתקני כפוף בווחיפוי   בריצוף  טבעית,באבן  .5

 .ללי המקצועל בכפוף לדרישות ולכהכ ודהמוי חלדת בכתמים ומתבטאה

ת יבוצע קיטום פינו  ים לאלשיפו חיפוי קירות ו/אוב. ייםבמידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראל (פוגות בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים ) .6

 .)גרונגים(

ות , כבלים, לצורך מערכבזקל, רת החשמו/או המגרש, לחבומי המבנה אם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחלמניעת ספק יודגש כי ב .7

ובזכות  ה, כןש ך גירלצו ןמתקני הבניי ימוש בלרבות ש ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתקים, ההמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכ

 ם אלו. יטחן ש בית בגיתשלום מיסי ועד ו פטורים ממעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אל טיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע להשימוש וה

 ורות. יפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגרחות חר לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחל איסור חמו  .8

 בטרם נמסרה הדירה לקונה.  הקונה או מי מטעמוע"י  הבדיר עבודות יבוצעולא  .9

רתים כלל הבניין.  י צנרת ואוורור, המשעברומ  , קורותו תקרות מונמכותיכול שיהי   רכשו ע"י הדייריםשי  ככל שקיימים(,)  במחסנים .10

 .ע בשימוש ובתפקודלא יפגובאופן ש ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף ומהרכ הזנת החשמל למחסנים תעשה 

אך לא   פרעהים ליצור התליית כביסה, מקטינים החלל ועלול  ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזורל דוד המים החמים  ש  מםוקמי  .11

 רט.במפוע מן הקב  פחות

ות בדריש עומדתק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם ר ימוש קנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה ש באם יסופקו ויות .12

 ים. עומפג התקנות לרעשים

  ונההק  באו ע"ייזרים כלשהם שיויטים או אבפר ק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נמוכר לא יהיה אחראה .13

  הפריטים,העבודה  ביצוע ריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/אוחכל הא ,זאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, ו

 ל על הקונה בלבד.והתוספות הנ"ל תחוזרים  יוהאב

את על מנת  דירה לרשות הקונה וזת העמדת מעת הש השנים הראשונולפחות בשלוהמוגן, באופן תכוף  לאוורר המרחב  כי יש חשוב להדגיש .14

 .מוגןרחב המוי השרות הבטון שמהם עצא בקיאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמב אימצלהלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  ניםמחס ת, ת, חניוגינוטיים, כגון בשטחים פר תות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברוביוב או צנרת או מערכות אחרות המשר  יתכנו שוחות .15

 פרויקט. הועצי מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני וי ומרפסות פרטיות,

השייכים לכלל  ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת,ברות צנרות )מים, עון וכ, יתהאו המחסן או החנידירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .16

 ם.  קים משותפיהבניין, ומהווים חל

 לגרום לשקיעות בריצוף זה. םעלולידרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת"  ילים, מעברים ואפילושב על ם כבדיםברכבינסיעה  .17

 יות הרוכש לא תיפגענה. ובכל מקרה זכו אישור הרשויות.ו/או  התאם לצרכי התכנוןומם בק ומי הספר מקומות החניי יים במיתכנו שינו .18

 . ייםלמרתפי חניה תת קרקע(, פ"מימני )גהמונעים בגז פחמסה לרכבים אסורה הכני .19

 . םתף/ירים או משותפים במם פרטי בשטחי בגז פחמימני )גפ"מ(,תקן המופעל מן כל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחס .20

ת  [, תגברנה הוראו08.12.2016 –  10 מחייב מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט 1להוראות נספח ג'וראות המפרט של סתירה בין ה  רהבמק .21

-לעיל המפרט "ההוראות"( לבין  )להלן:ן ו/או המכרז י ות הדבמקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראכמו כן,  ף לכל דין.וכפ, בהנספח

 אות. ר תגברנה ההו



 
 

 

                       ______ _____                                            ________ ____ 
 חתימת המוכר                                                             מת הקונהחתי            

 

 , ג' ב'',  פחים אנס
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   יםזיכוי טבלאות   –' גנספח 

 

 ים י ריכוז טבלאות זיכו

 
 רות מיוחדות הע

   08.12.2016 - 10שתכן מהדורה וי והשיכון, מחיר למבינ ד השל משר במפרט המחייבהנדרשים ורק  אלו הינם אך ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  אינם עיל לים ב המחירים הנקו .2

 :  מקרא

 ידה.  יח -יח'

 מטר מרובע.   -מ"ר

  ורך.  מטר א  -מ"א

 מר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  חו -קומפלט

 פריט אחד בודד.   -יטפר

 

 תכולה א נוש
 ללי לזיכויערך כ 

  כולל מע"מ 

 ון מטבח אר
עבודה, חיפוי בגובה  , משטח העצמו המטבח  ון אר
ה למים חמים  סולל ס"מ לכל אורך המשטח, 60

 ט זה מפר וגדר בוקרים וכיור מטבח, הכול כמ 
 "א ₪ מ 1,000

 למים   וללותס
 קלחת בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומ סוללות למים

 ירה()לפי הקיים בפועל הד 
 חידה  ₪ לי 200

 דה ₪ ליחי 75 --- נקודת טלפון 

 ת תקע בי
במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  קע רגיל בית ת

 כח(. מעגל נפרד /  
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 ד. ן כנף הדלת בלבבגי זיכוי 
 צע משקוף בפתח. בה לבחו

 ₪ ליחידה  750

 

 
 

 : החשמל/תקשורתלטבלאות ות  הער
 המכר. (, במפרט5)טבלה   3.7סעיף  ות כלליות לאחר.ראה הער1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. רתחשמל/תקשו חירוןר הממחי . 2
 

 
 


